
NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 159/2004. 

A kereskedő neve: L ÉS R 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 

Jánoshalmi utca 1. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma 03-09-125132 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 24100135-4730-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 

Jánoshalmi utca 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: 2012.08.31. 

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, Jánoshalmi 

utca 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

4730 Gépjárműüzemanyag-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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: M-1/2012. 

A kereskedő neve: FEBOL-Kenyér Kft. 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22. 

cégjegyzékszáma 03-09-122410 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 23358555-4724-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22. 

elnevezése: Kenyérbolt 

alapterülete: 100 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P: 

5.00-

18.00-

ig 

Szombat: 

5.00-12.00-ig 

Vasárnap: 

6.00-11.00-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: 2012.02.28. 

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, Szigeti Fő utca 22. 



A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.5 Hús és hentesáru termékkörön belüli élelmiszerek közül: hűtést 

igénylő húskészítmények 

1.8 Kenyér és pékáru, sütőipari termék termékkörön belüli 

élelmiszerek  

1.10 Tej, tejtermék termékkörön belüli élelmiszerek közül: hűtést 

igénylő tej és tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer termékkörön belüli élelmiszerek közül: hűtést 

nem igénylő gyárilag csomagolt élelmiszerek 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 158/2004. 

A kereskedő neve: Ruff András 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Hunyadi 

utca 18. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43894822-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Külterület 0128/8 

hrsz. 

elnevezése: Növényvédelmi 

Nagykereskedelmi 

Raktár 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0128/8 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: 2004.06.03. 

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, Külterület 0128/8 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: nagykereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

530 Növényvédelmi Nagykereskedelmi Raktár 

170 Háztartási tüzelőanyag, palackos gáz 

1607 Mezőgazdasági Méhészeti Üzlet 

115 Állati eledel 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

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: 

 



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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 210/2008. 

A kereskedő neve: Hóman István 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, 

Külterület 010/1 

hrsz. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 75707280-4511-231-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Külterület 010/1 

hrsz. 



elnevezése: DIESELOLAJ KÚT 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 010/1 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: 2008.12.03. 

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, Külterület 010/1 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Diesel olaj kút 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem 

473002 Egyéb kőolajszármazék 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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 171/2005. 

A kereskedő neve: BECK-BOR Bt. 

címe: 6344 Hajós, 

Damjanich utca 1/a. 

székhelye: 6344 Hajós, Petőfi 

Sándor utca 58. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  



statisztikai száma: 21810536-5540-212-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, 

Damjanich utca 1/a. 

elnevezése: MALIGÁN 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-CS: 

6.20-

23.00-

ig 

Péntek: 6.20-

02.00-ig 

Szombat: 

7.00-02.00-ig 

Vasárnap: 

7.00-12.00, 

14.00-23.00-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: 2005.08.18. 

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, Damjanich utca 1/a. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Söröző 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

  

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 178/2006. 

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:  

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: 2006.08.09. 

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 5. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Jégkrém, fagylalt üzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

214 Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely (kész jégkrém, fagylalt 

kimérés) 

213 Bár, borozó, italbolt, kocsma 

702 Személyi használatú és háztartási cikkek kölcsönzése 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  



RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 180/2006. 

A kereskedő neve: HÍD-COOP Zrt. 

címe:  

székhelye: 6300 Kalocsa, Híd 

utca 10. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11827919-7020-114-

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: 2006.08.31. 

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, Köztársaság tér 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Élelmiszerüzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

113 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 

132 Ruházati szaküzlet 

133 Cipő bőráru szaküzlet 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 7/2013. 

A kereskedő neve: Dobler Zita Tímea 

címe: 6344 Hajós, Petőfi 

köz 3. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 2. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32727283 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 66211895472623103 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 2. 

elnevezése: Dohánybolt 

alapterülete: 33 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

4 fő 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje  H-SZ: 5.30-

21.00-ig 

Vasárnap: 

6.00-12.00, 

13.00-20.00-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: 2015.05.11. 

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 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem, 

vendéglátás 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.2 Kávéital kizárólag 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.9 Édességáru/csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 



előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, rágógumi, mentolos cukorka 

és mentolos lapocska 

 

2. Dohányterméket kiegészítő termék 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

59. Egyéb: Tömegközlekedési eszközök vonaljegye, előre fizetett díjú 

mobil rádiótelefon szolgáltatás egyenlegének feltöltésére irányuló 

szolgáltatás 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 181/2006. 

A kereskedő neve: HÍD-COOP Zrt. 

címe:  

székhelye: 6300 Kalocsa, Híd 

utca 10. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Petőfi 

utca 49. 

elnevezése:  

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H: 

5.30-

12.00-

ig 

K-P: 5.30-

17.00-ig 

Szombat: 5.30-

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: 2006.08.31. 

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, Petőfi utca 49. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Élelmiszer jellegű vegyesüzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 12/2011. 

A kereskedő neve: FEBOL-Kenyér Kft. 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22 

cégjegyzékszáma 03-09-122410 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 23358555-4724-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 22 

elnevezése:  

alapterülete: 100 nm 

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-P: 

5.00-

18.00-

ig 

Szombat: 

5.00-12.00-ig 

Vasárnap: 

6.00-11.00-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: 2011.12.15. 

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 22 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység, kiskereskedelem 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.3 Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszes ital 

1.8 Kenyér- és pékáru sütőipari termék 

1.10 Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer 

2.1 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 189/2007. 

A kereskedő neve: ALFA-HAJÓS Kft. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Kőrösi 

Cs. utca 13. 

cégjegyzékszáma 03-09-112672 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 13531797-7020-113-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Kossuth 

utca 0150/7 hrsz. 

elnevezése: ALFANAFT 



alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0150/7 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: 2007.03.30. 

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 0150/7 

hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzemanyagtöltő állomás 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

150 Üzemanyagtöltő állomás 

  

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 160/2004. 

A kereskedő neve: L és R Kereskedelmi 

és Szolgáltató Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós-

Pincefalu, 

Jánoshalmi út 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  



kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20471231-2-03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós-

Pincefalu, 

Jánoshalmi út 1. 

elnevezése: Üzemanyagtöltő 

állomás 

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: 2004.06.14. 

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, Jánoshalmi út 

1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzemanyagtöltő állomás 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

150 Üzemanyagtöltő állomás 

170 Háztartási tüzelőanyag, palackosgáz 

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 31/1997. 

A kereskedő neve: Beck István 

címe: 6344 Hajós, Szigeti 



Fő utca 36. 

székhelye: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 36. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43877566-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 36. 

elnevezése: Beck-Söröző 

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  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6344 Hajós, Szigeti Fő utca 36. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Söröző 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

II/1 Söröző 

  

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 



A nyilvántartásba vétel száma: 185/2006. 

A kereskedő neve: Ritgasser-Szabadi Bt. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Fácános 

utca 103. 

cégjegyzékszáma 03-02-000224 

vállalkozói nyilvántartási száma: 03-06-109239 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 20391342-2812-212-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Szigeti 

Fő utca 79. 

elnevezése: TEKETÓRIA 

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: 2006.12.13. 

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, Szigeti Fő utca 79. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Kocsma, italbolt 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

213 Bárok, hasonló vendéglátás 

  

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 190/2007. 

A kereskedő neve: ALFA-HAJÓS Kft. 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Kőrösi 

Cs. utca 13. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Kossuth 

utca  60. 0150/7 hrsz. 

elnevezése: SHOP 

alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 

 

helyrajzi száma: 0150/7 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: 2007.03.30. 

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. 

0150/7 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Büfé 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

113 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 

124,125 Kenyér, pékáru, édesség üzlet 

126 Alkoholtartalmú és egyéb italüzlet 

127 Dohányáru üzlet 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

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



köre megnevezése hatóság megnevezése engedély 

száma 

engedély 

hatálya 

          
          

NYILVÁNTARTÁS HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 128/2001. 

A kereskedő neve: HÍD-COOP Rt. 

címe:  

székhelye: 6300 Kalocsa, Híd 

utca 10. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11827919-7020-114-

03 

Az üzlet címe: 6344 Hajós, Petői 

utca 49. 

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: 2001.08.21. 

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: 6344 Hajós, Petői utca 49. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Élelmiszerüzlet 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

113 Élelmiszer jellegű vegyesüzlet 

  

  

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 ÖNKORMÁNYZATA 

TERÜLETÉN MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 24/1997. 

A kereskedő neve: Laknerné Ginál Erika 

címe:  

székhelye: 6344 Hajós, Toldi 

utca 1. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43932706-2-23 

Az üzlet címe: 6344 Hajós Kisköz 

utca 4. 

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:  
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 Kisköz utca 4. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Élelmiszer üzlet  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

I/12 Élelmiszer jellegű vegyes 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 

          

 


