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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 10/2013. 

A kereskedő neve: VINTEGRO 

Szövetkezet 

címe: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

székhelye: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

cégjegyzékszáma 03-02-100405 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 24295860-8230-129-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

elnevezése:  

alapterülete: 35 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 388. hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.07.15. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Dózsa György utca 37. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

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

3. Textil /szövet, ruházati méteráru stb./ 

4. Ruházat /gyermek, női, férfi, ruházati cikk, bőrruházat, ruházati 

kiegészítő/ 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti iparművészeti cikk 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2010. 

A kereskedő neve: POSTA PRIM Kft. 

címe:  

székhelye: 7165 Mórágy, Petőfi 

Sándor utca 66. 

cégjegyzékszáma 17-09-003814 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Jókai 

utca 1. 

elnevezése: PRIMA ABC 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  
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A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Jókai utca 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.5 Hús-, és hentesáru 

1.8 Kenyér- és pékáru sütőipari termék 

1.9 Édességáru 

1.10 Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer 

2. Dohányáru 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2013. 

A kereskedő neve: Mayer Ferenc 

címe: 6344 Hajós, Tompa 

utca 3. 

székhelye: 6344 Hajós, Tompa 

utca 3. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 4043210 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

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

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.05.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: országos 

A kereskedelmi tevékenység formája: Csomagküldő internetes 

kereskedelem, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

59. Egyéb: mezőgazdasági gépalkatrész 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 16/2012. 

A kereskedő neve: Seres-M-Ker Kft. 

címe: 6344 Hajós, József 

Attila utca 35/I. 

székhelye: 6344 Hajós, Ady 

Endre utca 6/a. 

cégjegyzékszáma 03-09-113344 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 13682635-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, József 

Attila utca 35/I. 

elnevezése:  

alapterülete: 61 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
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helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   H-P: 8.00-

12.00, 12.30-

16.00-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.08.15 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, József Attila utca 35/I. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

18. Papír és írószer, művészellátó cikk 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

55. Ipari vegyi áru / „D” veszélyességi osztályba sorolt termék/  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2020-1/2012 

A kereskedő neve: Fekete János 

címe: 6346 Sükösd, Deák 

Ferenc utca 104. 

székhelye: 6346 Sükösd, Deák 

Ferenc utca 104. 

cégjegyzékszáma 03-11-100613 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 23847134471121303 
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Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Érsekcsanád, 

Sükösd, Dusnok, 

Fajsz, 

Nemesnádudvar, 

Érsekhalma, Hajós 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.10.09 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: LZW-919, LZW-918 frsz-ú 

gépjárművek 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
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A nyilvántartásba vétel száma: 15/2012. 

A kereskedő neve: Fehér Zoltán 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 20. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 20. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 27400290 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 20. 

elnevezése:  

alapterülete: 120 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

80 fő 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje Hétfőn 

és 

Vasárn

ap: 

11.00-

16.00-

ig 

Keddtől 

Szombatig: 

11.00-21.00-

ig 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.03.01 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 20. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
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A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 19/2012. 

A kereskedő neve: Umenhoffer Zsolt 

címe: 6344 Hajós, Sallai 

utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós, Sallai 

utca 22. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma: 1008677152 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Csárda sor 

7295 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 52 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7295 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.10.05. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Csárda sor 

7295 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 
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1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 17/2012. 

A kereskedő neve: Krizsa Erika 

címe: 6344 Hajós, Deák 

Ferenc utca 26. 

székhelye: 6344 Hajós, Deák 

Ferenc utca 26. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29391883 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

országos 

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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.08.17. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország területe 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem (piacon, 
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alkalmi rendezvényeken), 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

3. Textil 

4. Ruházat 

6. Lábbeli és bőráru 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 17/2012. 

A kereskedő neve: Beck-Bor Bt. 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 58. 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 58. 

cégjegyzékszáma 03-06-112555 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Kossuth 

utca 2. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.09.21. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 
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A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Kossuth utca 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 20/2012. 

A kereskedő neve: Ginál János  

címe: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 75. 

székhelye: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 75. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma: 1005107423 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu Csárda sor 

7353 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 46 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7353 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
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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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.10.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu Csárda sor 

7353 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 22/2012. 

A kereskedő neve: Sziegl Családi Pince 

Kft. 

címe: 6344 Hajós, Ságvári 

utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós, Ságvári 

utca 22. 

cégjegyzékszáma 03-09-125192 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Kadar utca 

7506 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 57 nm 
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Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

30 fő 

helyrajzi száma: 7506 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Kadar utca 

7506 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 21/2012. 

A kereskedő neve: Berta Sándor 

címe: 6344 Hajós, Nap utca 

13. 

székhelye: 6344 Hajós, Nap utca 

13. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
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kistermelői regisztrációs száma: 1004557719 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8011 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 35 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8011 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.11.23. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8011 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 18/2012. 
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A kereskedő neve: Huber János 

címe: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

székhelye: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma: 1008688756 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Csárda sor 

7357 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 35 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7357 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.10.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Csárda sor 

7357 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2157-1/2012. 

A kereskedő neve: KOVÁCS BORHÁZ 

Kft. 

címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 0311/138 

hrsz. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma 03-09-116320 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 14362141-0121-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 0311/138 

hrsz. 

elnevezése: KOVÁCS 

BORHÁZ-BOROZÓ 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0311/138 hrsz. 

nyitvatartási ideje  H-P: 7.00-

16.00-ig 

Szombat: 9.00-

14.00-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2005.07.21. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 0311/138 

hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája:  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 
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1.12 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

211 Melegkonyhás vendéglátó 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 7/2011. 

A kereskedő neve: B.W.A. Termelő, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

címe: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

cégjegyzékszáma 03-09-101901 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete: 10 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  munkanapok

on: 7.00-

15.00-ig 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.07.22. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 
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A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Fácános utca 103. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.11 Egyéb élelmiszer 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 156/2003. 

A kereskedő neve: DONEKO Építőipari 

és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

címe: 6344 Hajós, Kossuth 

utca 60. 

székhelye: 6344 Hajós, Kőrösi 

Cs. utca 13. 

cégjegyzékszáma 03-09-114660 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20516992-2-03 

Az üzlet címe:  

elnevezése: DONEKO-TÜZÉP 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0151/02 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
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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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.12.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Kossuth utca 60. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Építőanyag kereskedés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1363 Építési anyagok és szaniteráruk 

170 Háztartási tüzelőanyag, palackos gáz 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2831/2012. 

A kereskedő neve: Varga Zsuzsanna 

címe:  

székhelye: 6400 Kiskunhalas, 

Május 1 tér 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1934750 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43856419-5610-231-

03 

Az üzlet címe:  

elnevezése: Faláros Mozgó 

elárusító büfé 

alapterülete: 8 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
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Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: XZD 588 frsz-ú gépjármű 

A kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 13/2012. 

A kereskedő neve: Pieroth Romanet Kft. 

címe: 6344 Hajós, 0427/3. 

hrsz. 

székhelye: 6344 Hajós, 0427/3. 

hrsz. 

cégjegyzékszáma 03-09-123758 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 23742091-4799-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 0427/3. 

hrsz. 
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1112 Budapest, 

Budaörsi út 153. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0427/3. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
országos 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.01.16. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, 0427/3. hrsz. 

1112 Budapest, Budaörsi út 153. 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő szolgálat, 

kiskereskedelem, nagykereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.8 Sütőipari termék 

1.9  Édességáru 

1.11 Egyéb élelmiszer 

3. Textil 

7. Lakberendezési cikk 

9. Villamos háztartási készülék 

12. Telekommunikációs cikk 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18.  Papír és írószer 

26. Sportszer, sporteszköz 

27. Játékáru 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 12/1997. 

A kereskedő neve: Stefán János 

címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

Ferenc utca 7. 

székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi 

Ferenc utca 7. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 4373588-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

Ferenc utca 7. 

elnevezése: Virágszalon 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P: 

8.00-

12.00, 

13.00-

17.30-

ig 

Szombat: 

8.00-12.00, 

13.00-15.00-

ig 

Vasárnap: 

9.00-12.00-ig 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Rákóczi Ferenc utca 7. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/73 Virág szaküzlet (TEÁOR száma: 5249) 
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Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 155/2003. 

A kereskedő neve: Hársch Ottó 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 5. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 5. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 44090832-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 5. 

elnevezése: Schlosser Söröző 

alapterülete: 155 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.12.11. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 5. 

A kereskedelmi tevékenység formája:  
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Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma, sörözői vendéglátás 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 162/2004. 

A kereskedő neve: Magyar Posta Rt. 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 15. 

székhelye: Budapest, Krisztina 

krt. 6-8 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 10901232-6411-114-

01 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 15. 

elnevezése: Postabolt 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi x kiskereskedelem 
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tevékenység jellege: o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 15. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Iparcikk jellegű vegyes 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

114 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 

1371 Könyvbolt 

1372 Hírlapbolt 

1373 Papír, írószer, irodai cikkek 

1613 Ajándéktárgy 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 1312/2000 

A kereskedő neve: Harangozó Tibor 

címe:  

székhelye: 6343 Miske, Petőfi 

Sándor utca 19. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Temető 

utca 27. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   minden nap, 

alkalomszerűen 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

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

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.10.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Temető utca 27. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Temetkezési kellékek árusítása 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

 Temetkezési kellékek árusítása 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 112/2000 

A kereskedő neve: GÁL-SZÁNTAINÉ 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. 

címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

székhelye: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20928867-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

elnevezése: PIZZAKERT 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
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helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.12.29 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Pizzéria 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

214 Egyéb vendéglátó üzlet 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 1248/2003. 

A kereskedő neve: Berta és Fia Bt. 

címe: 6344 Hajós, Ady 

Endre utca 4. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20470319-2-03 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  
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Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Hajós város 

belterülete 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.08.21. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: ISP-152 forgalmi rendszámú gk. 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

170 Háztartási tüzelőanyag, palackos gáz kereskedés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 136/2001. 

A kereskedő neve: Bolvári Antal 

címe: 6344 Hajós, Sallai 

utca 38. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
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kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 8338153540 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Ezerjó 

utca 7882 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7882 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.12.19. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Ezerjó utca 

7882 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 137/2002. 

A kereskedő neve: Wilhelm András 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 
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Fő utca 103. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 103. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 44053682-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Rizling 

utca 8951/89. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8951/89. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2002.03.25. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Rizling utca 

8951/89. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 139/2002 

A kereskedő neve: Pieroth Hungária 

Kft. 

címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 0427/3 

hrsz. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11772455-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 0427/3 

hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0427/3 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2002.04.23. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 0427/3 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
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A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 203/2008. 

A kereskedő neve: Ginál János 

címe: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 75. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1583737 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 75860909-1-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Csárda sor 

7353 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7353 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.04.21. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Csárda sor 

7353 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

9000 Termelői borkimérés 
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Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 186/2006. 

A kereskedő neve: Huszárbor Kft. 

címe: 6237 Kecel, 

Soltvadkerti utca 

82/3. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 1186067-1593-113-

03- 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Bajai út 

0311/137. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0311/137. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.12.29. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Bajai út 

0311/137. hrsz. 
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A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

15.93 Bortermelés 

15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

01.13 Borkészítés saját termelésű szőlőből 

51.34 Vásárolt bor palackozása 

74.82 Csomagolás 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 161/2004. 

A kereskedő neve: Wilhelm András 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 103. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 44056382-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 7898. 

hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7898. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2004.04.08. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
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időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 7898. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 163/2004. 

A kereskedő neve: Csupor Zoltán 

címe: 6344 Hajós, 

Damjanich utca 19. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 8406192542 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8026. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8026. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi megkezdésének időpontja: 2004.09.06. 
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tevékenység módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8026. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 110/2000. 

A kereskedő neve: Varga Mihály 

címe: 6348 Érsekhalma, 

Kossuth utca 8. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Borbíró 

utca 7636. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7636. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a  
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működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.11.29. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 

7636. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 120/2001. 

A kereskedő neve: Kovács Sebestyén 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Jókai 

utca 23/a. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43745986-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8015. hrsz. 

elnevezése: Borozó 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a  
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befogadóképessége: 

helyrajzi száma: 8015. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.05.23. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8015. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Borozó 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 108/2000. 

A kereskedő neve: Hepp János 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Tulipán 

utca 4. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 8321094546 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Borbíró 
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utca 7437. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7437. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.11.15. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 

7437. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 105/2000. 

A kereskedő neve: Gonda János 

címe:  

székhelye: 6348 Érsekhalma, Fő 

utca 35. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
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kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43968888-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 8179. 

hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8179. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.11.08. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 8179. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 107/2000. 

A kereskedő neve: Haris Gyula 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Táncsics 
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utca 24. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 8344874490 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu 7433. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7433. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.11.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu 7433. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
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A nyilvántartásba vétel száma: 10/2011. 

A kereskedő neve: Hárschné 

Rockenstein Mónika 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 5. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 5. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 60641603110223103 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Borbíró 

utca 7413. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 57 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7413. hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi  
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.11.11 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 

7413. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 201/2008. 

A kereskedő neve: Rajkai Digitál Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 11/A. 

cégjegyzékszáma 03-06-113161 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 21958111-5248-212-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 3. 

elnevezése: Kereskedelmi üzlet 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.04.22. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 3. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Iparcikküzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1122 Iparcikküzlet 

1380 Számítógép és szoftverüzlet 

1603 Sportszerbolt 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
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A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 191/2007. 

A kereskedő neve: SEKY PÉKSÉG 

címe:  

székhelye: 6300 Kalocsa, 

Búzapiac tér 3. 

cégjegyzékszáma 03-06-112632 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 21830462-5211-212-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 1/a. 

elnevezése: SEKY 

MINIPÉKSÉG 2 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2007.05.17. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 1/a. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

124 Kenyér és pékáru üzlet 
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113 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 918-1/2010 

A kereskedő neve: Autó Kákonyi Kft. 

címe: 6344 Hajós, 016/1 

hrsz. 

székhelye: 6344 Hajós, 016/1 

hrsz. 

cégjegyzékszáma 03-09-119273 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11681030-4520-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 016/1 

hrsz. 

elnevezése: Autósbolt 

alapterülete: 30 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 016/1 hrsz. 

nyitvatartási ideje  H-P: 08.00-

12.00, 13.00-

17.00-ig 

Szombat: 

08.00-12.00-ig 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.01.28. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  
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A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, 016/1 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

  

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 9015/2010. 

A kereskedő neve: Bogdány Sándor 

Győző 

címe:  

székhelye: 6000 Kecskemét, 

Bakule M. utca 16. 

fszt. 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 18367685 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 60121497-5610-231-

03 

Az üzlet címe: XUB 105 frsz-ú 

gépjármű 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Hajós 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.01.18. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: XUB 105 frsz-ú gépjármű 

A kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.9 Édességáru 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 9027/2010 

A kereskedő neve: SAJTÖZÖN Kft. 

címe:  

székhelye: 6000 Kecskemét, 

Mária hegy 142. 

cégjegyzékszáma 03-09-119571 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11748148-4729-113-

03 

Az üzlet címe: XUE-644 frsz-ú 

gépjármű 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Hajós 
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Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.02.12 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: XUE-644 frsz-ú gépjármű 

A kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.10 Tej, tejtermék 

1.5 Hús- és hentesáru 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 134/2001. 

A kereskedő neve: Hayerbacherné 

Szántai Bernadett 

címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

F. utca 4. 

székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi 

F. utca 4. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43828823-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

F. utca 4. 

elnevezése: 100 Ft-os bolt 
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alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.11.19. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Rákóczi F. utca 4. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

114 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 

1343 Háztartási cikkek kiskereskedelme 

141 Vegyi áruk kiskereskedelme 

125 Édesség kiskereskedelem 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 13/2013. 

A kereskedő neve: Sziegl Családi Pince 

Kft. 

címe: 6344 Hajós Ságvári 

utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós Ságvári 

utca 22. 

cégjegyzékszáma 03-09-125192 
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vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 24112538-4725-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Borbíró 

utca 7414. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 45 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7414. hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.10.10. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 

7414. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
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A nyilvántartásba vétel száma: 12/2013. 

A kereskedő neve: Vida János Pál 

címe: 6500 Baja, Zrínyi 

utca 19. 

székhelye: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33451812 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66284822472323103 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 1. 

elnevezése: POTYKA 

HALBOLT 

alapterülete: 35 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  H-P: 8.00-

12.00, 13.00-

17.00-ig 

Szombat: 8.00-

12.00-ig 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.08.12 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.6 Hal 

1.5 Hús 

1.11 Egyéb élelmiszer 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2013. 

A kereskedő neve: Jia Xing Euro 

Market Kft. 

címe: 1102 Budapest, 

Kőrösi Cs. sétány 11. 

4/18. 

székhelye: 1102 Budapest, 

Kőrösi Cs. sétány 11. 

4/18. 

cégjegyzékszáma 01-09-997472 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 24243722-4772-113-

01 

Az üzlet címe: 6344 Hajós 

Köztársaság tér 1. 

elnevezése:  

alapterülete: 140 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  H-P: 8.00-

17.00-ig 

Szombat: 8.00-

12.00-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.03.14. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós Köztársaság tér 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 
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4. Ruházat (gyermek, női, férfi, ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

5. Babatermék (csecsemő és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, 

babaülés, babaágy, babaápolási cikk) 

6. Lábbeli és bőráru 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 33/1997. 

A kereskedő neve: Czibolya Károly 

címe: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 85. 

székhelye: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 85. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 85. 

elnevezése: Faluvégi Cukrászda 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.06.09. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  
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o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Hunyadi utca 85. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Cukrászda, Üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

II/2 Cukrászda 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 53/1997. 

A kereskedő neve: Hársch Istvánné 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi 

utca 20/a. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 71224862-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

utca 20/a. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.06.09. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Rákóczi utca 20/a. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/27. Alkoholtartalmú és egyéb italok szaküzlet 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 54/1997. 

A kereskedő neve: Szettele József 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, 

Wesselényi utca 16. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 44032548-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.06.02. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/22. Zöldség-gyümölcs szaküzlet 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 60/1997. 

A kereskedő neve: Magyar Posta Rt. 

címe:  

székhelye: 6722 Szeged, Tisza 

Lajos körút 43-45. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 10901232 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 15. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a  
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működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.09.15. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 15. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Ajándékkereskedés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/72 Ajándékkereskedés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 149/2003. 

A kereskedő neve: Kovács Sebestyén 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Jókai 

utca 23/a. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43745986-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Bajai út 

0311/138. hrsz. 

elnevezése: Kovács Borház 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
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helyrajzi száma: 0311/138. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.05.22. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Bajai út 

0311/138. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Borozó 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

211 Melegkonyhás vendéglátó 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 146/2002. 

A kereskedő neve: Hepp János 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Tulipán 

utca 9. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 8321094546 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 7818. hrsz. 



59 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7818. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2002.11.19. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

7818. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 100/2000. 

A kereskedő neve: Mendler István 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Temető 

utca 3. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  
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statisztikai száma: 4405841-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 7989. 

hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.11.02. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 7989. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 194/2008. 

A kereskedő neve: KIK Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Dózsa 
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Gy. utca 3. 

cégjegyzékszáma 03-06-102384 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 204688209218-214-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Dózsa 

Gy. utca 3. 

elnevezése: Borok és Művészetek 

Háza 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2007.07.12. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Dózsa Gy. utca 3. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Melegkonyhás vendéglátó 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

211 Melegkonyhás vendéglátó üzlet 

215 Zenés szórakozóhely 

310 Utazási iroda 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
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A nyilvántartásba vétel száma: 176/2006. 

A kereskedő neve: Harangozó Tibor 

címe:  

székhelye: 6343 Miske, Petőfi 

utca 19. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 44039284-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 83. 

elnevezése: Harangozó Tibor 

Kegytárgy 

Kereskedés 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.07.28. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Petőfi Sándor utca 83. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Kegytárgy Kereskedés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1608 Kegytárgykereskedés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 98/2000. 

A kereskedő neve: Stadler Ferencné 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 79. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 58425141-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 7424. 

hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7424. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.10.31. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 7424. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

A külön 

engedély köre megnevezése 
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száma hatálya 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 124/2001. 

A kereskedő neve: Mayer Ferenc 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Táncsics 

utca 2/b 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 061398 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8006. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8006. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.06.27. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8006. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 
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Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 120/2001. 

A kereskedő neve: Kovács Sebestyén 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Jókai 

utca 23/a. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43745986-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8015. hrsz. 

elnevezése: Borozó 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8015. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.05.23. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8015. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Borozó 

Termék 
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Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 126/2001. 

A kereskedő neve: Berta és Fia 

Szolgáltató 

Kereskedelmi Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Ady 

utca 4. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20470319-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Ady 

utca 4. 

elnevezése: Berta gazdabolt 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.08.14. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  
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o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Ady utca 4. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Gazdabolt 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

113 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 

1607 Mezőgazdasági méhészeti üzlet 

1610 Díszállat- kereskedés 

115 Állateledel 

170 Háztartási tüzelőanyag, palackos gáz 

804 Egyéb fogyasztási cikk javítása 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 30/1997. 

A kereskedő neve: Szabó György 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 23. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 23. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43810826-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 23. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.06.09 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 23. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Papír, írószer, nyomtatvány üzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/62 Papír, írószer, könyv, nyomtatvány 

I/72 Ajándéktárgy kereskedés 

132 Ruházati üzlet 

133 Cipő, bőráru üzlet 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 209/2008. 

A kereskedő neve: BWA Kft. 

címe: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

cégjegyzékszáma 03-09-101901 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11025148-4636-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

elnevezése: Élelmiszer 

Nagykereskedelmi 

raktár 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a  
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befogadóképessége: 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.11.25. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Fácános utca 103. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Élelmiszer nagykereskedelmi üzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

5100 Élelmiszer nagykereskedelmi üzlet 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 208/2008. 

A kereskedő neve: Hajós Color Kft. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Árpád 

utca 8. 

cégjegyzékszáma 03-09-113106 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 13627849-5246-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 55. 
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elnevezése: FESTÉK-VEGYI 

ÁRU 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.10.21. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 55. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Festék vegyiáru üzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

5246 Vegyi áru. festék üveg kiskereskedés 

5144 Tisztító nagykereskedelem 

5145 Illatszer nagykereskedelem 

5155 Vegyi áru nagykereskedelem 

5248 Egyéb iparcikk kiskereskedelem 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 117/2001. 

A kereskedő neve: Terbe Lázár Csaba 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Rózsa 

utca 26. 

cégjegyzékszáma  
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vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 7844 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7844 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.04.05. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

7844 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Termelői borkimérés 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1261 Termelői borkimérés 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 206/2008. 

A kereskedő neve: BOHNERTEX Kft. 
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címe:  

székhelye: 6344 Hajós 

Széchenyi utca 2. 

cégjegyzékszáma 03-09-116559 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 14419748-4751-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 1. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.08.28. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Ruházati üzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

4751 Textil kiskereskedelem 

4641 Textil nagykereskedelem 

4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme 

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 187/2007. 

A kereskedő neve: Bohnerné Ruzsinkó 

Ildikó 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, József 

Attila utca 18. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-165558 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 64952682-5248-231-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 42. 

elnevezése: Virágüzlet 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2007.02.27. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 42. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Virág, koszorú, dísznövény 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1606 Virág, koszorú, dísznövény kiskereskedelem 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
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A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 149/2003. 

A kereskedő neve: Kovács Sebestyén 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Jókai 

utca 23/a 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43745986-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Bajai út 

0311/138. hrsz. 

elnevezése: Kovács Borház 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0311/138. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.05.22. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Bajai út 

0311/138. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Borozó 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 
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1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

211 Melegkonyhás vendéglátó 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 156/2003. 

A kereskedő neve: DONEKO Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Kőrösi 

Cs. utca 13. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20516992-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Kossuth 

utca 60/c 

elnevezése: DONEKO-TÜZÉP 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.12.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Kossuth utca 60/c 

A kereskedelmi tevékenység formája: Építőanyag kereskedés 

Termék 
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Termékkör sorszáma  megnevezése 

1363 Építési anyagok és szaniteráruk 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 130/2001. 

A kereskedő neve: Török Zoltán 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Táncsics 

utca 1/a 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 62516583-1-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Hirrlinger 

tér 7445. hrsz. 

elnevezése: Népművészeti bolt 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7445. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2001.09.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  
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o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Hirrlinger tér 

7445. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Ajándéktárgy kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1613 Ajándéktárgy kiskereskedelem 

1343 Háztartási üvegporcelán kiskereskedelem 

1342 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem 

126 Alkoholtartalmú és egyéb ital 

1226 Termelői borkimérés 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 196/2007. 

A kereskedő neve: GUNGL Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 6. 

cégjegyzékszáma 03-06-

114708/2007/4 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 22515739-5246-212-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

elnevezése: VASBOLT 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2007.08.10. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Vasáruk üzlete 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1363 Vasáruk üzlete 

1750 Mezőgazdasági üzlet 

1351 Villamossági cikkek üzlete 

1500 Gépjármű kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 211/2009. 

A kereskedő neve: HAJÓS-

PINCEFALU Kft. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Nap utca 

19. 

cégjegyzékszáma 03-09-113220 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 13652542-6330-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Nap utca 

19. 

elnevezése: HAJÓS-

PINCEFALU Kft, 

Happy Sun Utazási 

Irodája 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a  
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befogadóképessége: 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2009.03.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Nap utca 19. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Utazási iroda 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

7912 Utazásszervezés 

5510 Szállodai szolgáltatás 

5520 Üdülési egyéb szálláshely szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 

7911 Utazásközvetítés 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. 

A kereskedő neve: Bohnerné Ruzsinkó 

Ildikó 

címe: 6344 Hajós, József 

Attila utca 18. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 42. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 12436483 

kistermelői regisztrációs száma:  
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statisztikai száma: 64952682-4776-231-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 42. 

elnevezése: Virág és ajándék 

kiskereskedelem 

alapterülete: 80 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P: 

7.30-

12.00, 

14.00-

17.00-

ig 

Szombaton: 

7.30-12.00-ig 

 

Vasárnap 7.30-

11.00-ig 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.12.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós Szigeti fő utca 42. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1. Élelmiszer 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital  

1.7 Zöldség és gyümölcs 

1.9 Édességáru / csokoládé, nápolyi, stb. 

1.11 Egyéb élelmiszer / tojás, étolaj, olajos és egyéb magvak, 

száraztészta, kávé, méz, stb. 

30. Virág és kertészeti cikk 

43. Emlék és ajándéktárgy 

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

A külön 

engedély köre megnevezése 
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száma hatálya 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2014. 

A kereskedő neve: Galambos Csaba 

címe: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 14. 

székhelye: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

6500 Baja, Arany 

János utca 2. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 36114103 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66569088472923103 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

elnevezése: Paleo patika 

gyógynövények és 

diétás termékek 

boltja, Paleo patika, 

paleo patika gyógy 

és fogyászati bolt 

alapterülete: 56nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 881/2. hrsz. 

nyitvatartási ideje H-P: 

8.00-

12.00, 

14.00-

17.00-

ig 

Szombat: 

9.00-12.00 

 

Vasárnap: 

Zárva 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.01.06. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi x kiskereskedelem 
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tevékenység jellege: o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 

m.n.s. 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1. Élelmiszer 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék 

1.8 Kenyér és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru/csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 

1.11 Egyéb élelmiszer / tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, tea, kávé, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel, stb. 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítőtermék/ gyógynövény, 

biotermék, testépítőszer stb./ 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

20. Illatszer, drogéria 

25. Óra- és ékszer 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2015. 

A kereskedő neve: KAPITÁNY-NASZ 

Kereskedelmi Betéti 

Társaság 

címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

székhelye: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 03-06-109031 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20334255-4711-117-
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03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság tér 2. 

elnevezése: Ital-Csemege Bolt 

alapterülete: 88 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P: 8-

12, 14-

20 

óráig 

Szombat: 8-

12, 14-21 

óráig 

Vasárnap: 9-

12, 15-20 óráig 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.02.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság tér 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék 

1.9 Édességáru/csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 

1.11 Egyéb élelmiszer / tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, tea, kávé, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel, stb. 

3. Textil / ágynemű, cérna stb. 

4. Ruházat 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 
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Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2015. 

A kereskedő neve: Kádár Katalin 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 43. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 38452289 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66744591-1-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 43. 

elnevezése: Szappanhab 

kézműves 

szappanműhely 

alapterülete: 220 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   alkalmi 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

az ország teljes 

területére 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.02.03. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Petőfi Sándor utca 43. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi 
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tevékenység, csomagküldéssel 

együtt, vásáron vagy piacon 

folytatott kereskedelmi tevékenység 

az ország területén 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

59. Egyéb kézműves szappanok készítése, testápolási cikk gyártása 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2015. 

A kereskedő neve: BIMBÓK FAMILY 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

címe: 2750 Nagykőrös, 

Ceglédi út 15/a 1. 

emelet 4.ajtó 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 13-09-138894 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 22754893-4618-113-

13 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Kossuth 

Lajos utca 2. 

elnevezése: Művelődési ház 

előtere 

alapterülete: 130 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   Szerda 9.00-

16.00-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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  
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egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.02.04. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Kossuth Lajos utca 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: nem üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

7. Háztartási felszerelés 

59. Egyéb: /Edény/ 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 9/2015. 

A kereskedő neve: CSISZIBE BT. 

címe: 6720 Szeged, 

Takaréktár utca 6/2 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 06-06-006005 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 21726871-5630-117-

06 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-Pincék, 

Borbíró utca 5. 

elnevezése: Présház 

alapterülete: 100 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   Szombat 0.00-
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24.00-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.06.27. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja: 2015.06.27. 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincék, Borbíró utca 5. 

A kereskedelmi tevékenység formája: nem üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 10/2015. 

A kereskedő neve: Vass Béla 

címe: 6344 Hajós, József 

Attila utca 57. 

székhelye: 6344 Hajós, József 

Attila utca 57. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma: 40495889 

statisztikai száma: 78993527478123103 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  
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alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
országos 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.06.23. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: országos 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1. Élelmiszer 

1.1 Egyéb élelmiszer 

1.2 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

         

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 8/2015. 

A kereskedő neve: Stadler Róbert 

címe: 6344 Hajós, Fácános 

utca 1. 

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  
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statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Kadar utca 

7459. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 60 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7459. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.03.26. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Kadar utca 

7459. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 7/2015. 

A kereskedő neve: ERANCSA Kft. 
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címe: 6344 Hajós, Attila 

utca 1. 

székhelye: 6344 Hajós, Attila 

utca 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Attila 

utca 1. 

elnevezése:  

alapterülete: 120 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P 5-

18 h-ig 

Szombat: 6-

11 h-ig 

Vasárnap: 

6.30-10.30-ig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.03.15. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Attila utca 1 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg, hideg étel termékkörön belül: fornetti 

1.5 Hús és hentesáru termékkörön belül:  

húskészítmények, előhűtött sertés, juh, szarvasmarha, baromfi hús 

 

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

     Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

 12.9/135

0-
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Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer Ellenőrző 

Hivatala 

2/2011. 

          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2015. 

A kereskedő neve: FEBOL-KENYÉR 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 03-09-122410 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 23358555-4724-113-

03 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete: 6 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   H-SZ: 5-18 

óráig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: Hajós 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.02.09. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: Hajós Város közigazgatási területe 

A kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység, 
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kiskereskedelem, Gépjármű 

rendszáma: NAA-436 Fiat Ducato 

 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék 

1.5 Hús és hentesáru előre csomagolt 

1.8 Kenyér- és pékáru sütőipari termék 

1.9 Édességáru/csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 

1.11 Egyéb élelmiszer / tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, tea, kávé, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel, stb. 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

     Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Kalocsai Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi 

és Élelmiszer Ellenőrző 

Hivatala 

 

 BK-

041/007/

95-

3/2015 

  

          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 16/2014. 

A kereskedő neve: BECK-BOR Bt. 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 

utca 58. 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

utca 58. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 21810536-5540-212-

03 

0 címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 0311/205 
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hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 25 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0311/205 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.12.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, 0311/205 

hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

20. Illatszer, drogéria 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

 NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 18/2014. 

A kereskedő neve: Schön Gábor 

címe: 6344 Hajós, Temető 

utca 9. 
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székhelye: 6344 Hajós, Temető 

utca 9. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Présház 

utca 8003. hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 42 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 8003. hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.12.01 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Présház utca 

8003. hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 9/2014. 

A kereskedő neve: Török Zoltán 

címe: 6344 Hajós, Táncsics 

utca 1/A 

székhelye: 6344 Hajós, Táncsics 

utca 1/A 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1907068 

kistermelői regisztrációs száma: 1010994100 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Borbíró 

utca 7445 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 52 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7445 hrsz. 

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.07.31. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Borbíró utca 

7445 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 
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Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 15/2014. 

A kereskedő neve: Kéleshús Kft. 

címe: 6444 Kéleshalma, 

IV.ker. 16/A 

székhelye: 6444 Kéleshalma, 

IV.ker. 16/A 

cégjegyzékszáma 03-09-100494 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Köztársaság Tér 2. 

elnevezése: HÚSBOLT 

alapterülete: 109 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  Kedd-Péntek 

7-12, 14-18-

ig 

Szombat 7-12-

ig 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.09.12. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Köztársaság Tér 2 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
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Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg, hideg étel termékek termékkörön belüli élelmiszerek közül 

– helyben készült pecsenye, sült kolbász, hurka, grill csirke 

1.5 Hús és hentesáru termékkörön belüli élelmiszerek közül – hűtést 

igénylő, előhűtött hús (sertés, marha, baromfi) 

1.11 Egyéb élelmiszer 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

     Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Kalocsai Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi 

és Élelmiszer Ellenőrző 

Hivatala 

 

 BK-

041/007/

95-

3/2015 

  

          

          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 13/2014. 

A kereskedő neve: Stadler Róbert 

címe: 6344 Hajós, Fácános 

utca 1. 

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma: 1907623 

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Kadar utca 

7459 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 50 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7459 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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  
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egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.08.29. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Kadar utca 

7459 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 14/2014. 

A kereskedő neve: Berger Mihály 

címe: 6344 Hajós, Rózsa 

utca 86. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 37703305 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66690320123 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Rózsa 

utca 86. 

elnevezése:  

alapterülete: 90 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  
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nyitvatartási ideje   alkalmi 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.09.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Rózsa utca 86. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

3. Textil/ szövet, ruházati méteráru, ágynemű, asztalterítő, rövidáru, 

tű, gomb stb. 

4. Ruházat / gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő 

6. Lábbeli és bőráru 

59. Egyéb áruk kiskereskedelme 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 10/2014. 

A kereskedő neve: Huber János 

címe: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

székhelye: 6344 Hajós, Dózsa 

György utca 37. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1683617 

kistermelői regisztrációs száma: 1008688756 

statisztikai száma:  
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Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Csárda sor 

7355 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 42 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7355 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.08.14. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Csárda sor 

7355 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 8/2014. 

A kereskedő neve: Knehr István 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 
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Sándor utca 40/A 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 40/A 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1760477 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 1004775955 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, Hajósi 

utca 7752 hrsz. 

elnevezése:  

alapterülete: 43 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 7752 hrsz. 

nyitvatartási ideje   alkalmi (igény 

szerint) 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.07.17. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós-Pincefalu, Hajósi utca 

7752 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital /termelői borkimérés/ 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2014. 

A kereskedő neve: Laknerné Ginál Erika 

címe: 6344 Hajós, Gárdony 

utca 19. 

székhelye: 6344 Hajós, Toldi 

utca 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34235747 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43932706-4711-

1132-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Gárdony 

utca 19. 

elnevezése:  

alapterülete: 120 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  munkanapok

on: 5-18 

óráig 

munkaszüneti 

napokon: 6-11 

óráig 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.05.16. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Gárdony utca 19. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1. Élelmiszer 

1.1 Meleg, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 
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1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék 

1.5 Hús és hentesáru 

1.6 Fagyasztott hal 

1.7 Zöldség és gyümölcs 

1.8 Kenyér- és pékáru sütőipari termék 

1.10 Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer /tojás stb./ 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

      Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi és 

Élelmiszer Ellenőrző 

Hivatala 

 BK-

041/169-

2/2014. 

  

          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 15-1/2012. 

A kereskedő neve: Hajós Város 

Önkormányzata 

Konyha 

címe: 6344 Hajós, Rákóczi 

utca 12. 

székhelye: 6344 Hajós, Rákóczi 

utca 12. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Jókai 

utca 4. 

elnevezése:  

alapterülete: 350 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

150 fő /400adag/ 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje   H-P: 8.00-

15.00 óráig 
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Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.03.01. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Jókai utca 4. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott munkahelyi 

kereskedelmi tevékenység, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes ital 

1.4 Cukrászati készítmény édesipari termékkörök belüli élelmiszerek 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2014. 

A kereskedő neve: HH-Atender Kft. 

címe: 6344 Hajós Kölcsey 

utca 12-2. 

székhelye: 6344 Hajós Kölcsey 

utca 12-2. 

cégjegyzékszáma 03-09-114908 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  
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Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.03.13 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: országos 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedés, 

kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

4. Ruházat 

6. Lábbeli és bőráru 

13. Festék, lakk 

14. Vasáru, barkács és építési anyag 

15. Szaniteráru 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

22. Gépjármű kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag 

37. Mezőgazdasági és borászati cikkek 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 

50. Motorkerékpár, motorkerékpár alkatrész és tartozék 

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

          
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
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A nyilvántartásba vétel száma: 5973/2012/1 

A kereskedő neve: Magyar Gáz Depo 

Kft. 

címe: 1103 Budapest, 

Sibrik Miklós út 30. 

székhelye: 1103 Budapest, 

Sibrik Miklós út 30. 

cégjegyzékszáma 01-09-902744 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 14413254-4778-113-

01 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – a 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: 
 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.04.02. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: országos 

A kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

24. Palackos gáz 

32. Állateledel, takarmány 

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

   Palackos gáz   Budapesti 

Bányakapitányság 

  BBK/38

63-
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12/2011. 
          

  
          

  

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

TERÜLETÉN VÉGZETT BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2014. 

A kereskedő neve: Hargitai Péter 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 2. 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 2. 

cégjegyzékszáma 33273689 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66268206479123103 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 

működési területével érintett települések, vagy – a 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: 

országos 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.03.13. 

módosításának időpontja:  

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

időpontja:   2010.02-04 

A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: országos 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1. Élelmiszer 

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 Édesség áru 
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1.11 Egyéb élelmiszer 

1.12 Közérzetjavító és étrend- kiegészítő termék 

4. Ruházat 

5. Babatermék 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18. Papír és írószer, művészellátó cikk 

20. Illatszer, drogéria 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

25. Óra- és ékszer 

27. Játékáru 

43. Emlék és ajándéktárgy 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön engedély kiállító 

hatóság megnevezése 

A külön 

engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

  

 

 

 


