
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Krizsán & Krizsán -Bau Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Cédrus utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Cédrus utca 1.

1309117895

kistermelõ regisztrációs száma: 0

vállalkozói nyilvántartási száma: 0

statisztikai szám: 141998734120113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.10.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Arany János utca 2.

2/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

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

III / 3. Üzletek 2/2010

2347 Bugyi, Arany János utca 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Angol használtruhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 61

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2009.10.26.

Hétfõ 8:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

8:30 - tól 16:30 - ig

8:30 - tól 16:30 - ig

8:30 - tól 16:30 - ig

8:30 - tól 16:30 - ig

8:30 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Kohut Ferencegyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Szõlõ utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Szõlõ utca 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 301 331

statisztikai szám: 504647339529231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.03.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Szõlõ utca 30.

6/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

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

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek 6/2010

2347 Bugyi, Szõlõ utca 30. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Velocity Kerékpár szaküzlet és szervízÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2007.03.12.

Hétfõ 17:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szabó László Vilmosné egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 43.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 087623

statisztikai szám: 732536825248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.07. 2011.02.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 43.

7/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

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

32 Állateledel, takarmány

III / 3. Üzletek 7/2010

2347 Bugyi, Teleki utca 43. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

HorgászboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 56

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.07.07.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyúlas Kálmánné egyéni vállalkozó  - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Arany János utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Arany János utca 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 316624

statisztikai szám: 497734465242231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 9.

8/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 8/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Divat-ajándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.07.30.

Hétfõ 8:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:30 - tól 17:00 - ig

8:30 - tól 17:00 - ig

8:30 - tól 17:00 - ig

8:30 - tól 17:00 - ig

8:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Breczkú József egyéni vállalkozó - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Sport utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Sport utca 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 317341

statisztikai szám: 496295745530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Ócsai úti kavicsbány 1605/23 hrsz.i

9/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 9/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 9/2010

2347 Bugyi, Ócsai úti kavicsbány 1605/23 hrsz.i kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Büfé (jelenleg zárva)Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 5

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.06.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Jelenleg zárva

Egyéb nyitvatartás:

Czérna Pálné egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 106.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 106.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 000729

statisztikai szám: 732536135530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 106.

14/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 3. Üzletek 14/2010

2347 Bugyi, Teleki utca 106. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

FagyizóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.26.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kovács Imre egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 102673

statisztikai szám: 507111765040231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 35.

16/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
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III / 3. Üzletek 16/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 35. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Jármûvek és gépek üzleteÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.26.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 07:00 - ig

8:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kovács Imre egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 102673

statisztikai szám: 507111765040231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.10.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 35

17/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2010

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 17/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 35 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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PB. GázcseretelepÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.10.28.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Magyar Posta ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012326411114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.01.04. 2011.07.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templom utca 5.

19/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

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

27 Játékáru

28
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

43 Emlék- és ajándéktárgy

44 Numizmatikai termék

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek 19/2010

megnevezés

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 19/2010

2347 Bugyi, Templom utca 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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HírlapboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 0199.01.04.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

8:00 - tól 14:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Csokonay utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Csokonay utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 525351

statisztikai szám: 621038685225231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.07.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Rádai utca 2/a.

20/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 20/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 20/2010

2347 Bugyi, Rádai utca 2/a. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Forintos palackozott italokÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.07.25.

Hétfõ 7:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

7:30 - tól 20:00 - ig

7:30 - tól 20:00 - ig

7:30 - tól 20:00 - ig

7:30 - tól 20:00 - ig

8:00 - tól 20:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szamorúfûz Kegyeleti és Temetkezési Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 8.

1306013820

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 244852129303212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.10.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 8.

21/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

41 Temetkezési kellék

III / 3. Üzletek 21/2010

2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kegyeleti raktárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.10.02.

Hétfõ 0:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

0:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Németh Lászlóné egyni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Templom utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Templom utca 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 301499

statisztikai szám: 617234255243231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.10.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templo utca 30.

22/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

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

25 Óra- és ékszer

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

III / 3. Üzletek 22/2010

2347 Bugyi, Templo utca 30. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

KincskeresõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.10.30.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

9:00 - tól 18:00 - ig

9:00 - tól 18:00 - ig

9:00 - tól 18:00 - ig

9:00 - tól 18:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyesõ Zsolt egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6018891

statisztikai szám: 622283011589231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.12.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50.

23/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

PE-041/1/1458-2/2013.
Járási Állategészségügyi és Élelmiszert-Ellenõrzõ Állomás
friss hús, hûtést igénylõ tejtermék, vendéglátóipari termék, azon hûtés igényélõ cukrászati készítmények, amelyek
fogalomba hozatala az elõállítás helyén, illetve házhozszállítással történik a végsõ fogyasztó részére.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Üzletek 23/2010

2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zsolti konyhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 120

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 35

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

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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TORLETT Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki útca 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki útca 20.

1309087054

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 125910595530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 21

28/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategézségügyi és Élelmiszert Ell. Hivatala
PE-04311/1806-3/2013. külön engedélye
hûtés igénylõ tej és tejtermék;
azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forglomba hozatala az elõállítás helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ fogyasztó részére.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 3. Üzletek 28/2010

2347 Bugyi, Teleki utca 21 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Anita cukrászda és kávézóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 44.48

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2004.04.21.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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JIE YE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 1203 Budapest, Topánka utca 10. 8/41.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1203 Budapest, Topánka utca 10. 8/41.

0000000000

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149117214642113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 49.

29/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 29/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kínai üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 75

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2009.09.30.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Baranyi Kft.   (ZAFÍR ENTERIÕR KFT.  továbbiakban 2/2012/B. fsz.alatt)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 6045 Ladánybene, Rákóczi út 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6045 Ladánybene, Rákóczi út 18.

0000000000

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113768771071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.03.08. 2012.03.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templom utca 2.

30/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

34



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 3. Üzletek 30/2010

2347 Bugyi, Templom utca 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Baranyi pékség és cukrászatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2005.03.08.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Tóthné Farkas Erzsébet egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Arany János utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Arany János utca 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 301491

statisztikai szám: 499526615302231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.12.07. 2014.09.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Arany János utca 1.

35/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Forgalmazott termékek köre: Hûtést igénylõ tej és tejtermékek.
Eng. kiállító: Élelmiszert Ellenõrzõ Hivatal- Dabas
Engedély száma: PE-041/1/1733-4/2014.
Érvényessége: visszavonásig hatályos.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8 Hangszer
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20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 35/2010

2347 Bugyi, Arany János utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kozmetika-Shop és CafeÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2006.12.07.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

7:00 - tól 22:00 - ig

7:00 - tól 22:00 - ig

7:00 - tól 22:00 - ig

7:00 - tól 22:00 - ig

7:00 - tól 22:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ruska József - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 301306

statisztikai szám: 497994715211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Új utca 17.

36/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

32 Állateledel, takarmány
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III / 3. Üzletek 36/2010

2347 Bugyi, Új utca 17. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Táp-termény, állateledel, PB.gázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2007.10.03.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sparta Gym Bt.  -tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Mezõ utca 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Mezõ utca 7.

1306060964

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 225409069304212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Mezõ utca 7.

38/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 38/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 38/2010

2347 Bugyi, Mezõ utca 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Sparta GymÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.05.23.

Hétfõ 13:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

13:00 - tól 22:00 - ig

13:00 - tól 22:00 - ig

13:00 - tól 22:00 - ig

13:00 - tól 22:00 - ig

13:00 - tól 22:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kreatív Kereskedelmi Kft. - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

39/2010neve:

címe: 1042 Budapest, Virág út 39.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1042 Budapest,  Virág út 39.

0105887691

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140737796713113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 78.

39/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 39/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 39/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 3. Üzletek 39/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 78. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Internet CafeÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2005.08.15.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Feith András egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 41.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rádai utca 41.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 499397

statisztikai szám: 501110404754231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Rádai utca 41.

40/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 40/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 40/2010

megnevezéssorszám

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

24 Palackos gáz
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III / 3. Üzletek 40/2010

2347 Bugyi, Rádai utca 41. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Minivill, PB.gázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.09.26.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Venczel Lászlóné  egyéni vállalkozó - tevékenységét nem végzi  -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

41/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 087688

statisztikai szám: 735803640112239

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.10.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.

41/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 41/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 41/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 41/2010

megnevezés

sör

III / 3. Üzletek 41/2010

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 50. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

DOLCE VITA fagylaltozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

8

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.10.15.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

12:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

ZÓNA Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 1143 Budapest, Ilka út 31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1143 Budapest, Ilka út 31.

0109360479

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109276905551113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.10.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 21/a.

42/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 42/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 42/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 42/2010

2347 Bugyi, Teleki utca 21/a. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Napközi konyhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50

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

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szabó Zsuzsanna egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

43/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Akácfa utca 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Akácfa utca 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5461655

statisztikai szám: 732538955630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Külterület (Ócsai út) 94/2 hrsz.

43/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Forgalmazott termékek köre:
- hûtés igénylõ tej és tejtermék
- vendéglátóipari termék (hideg-meleg szendvics, lángos, pizza, gyros stb.)
- azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ fogywsztó részére
Kikötések a jülön engedélyes-köteles élelmiszerekre:
- kizárólag tisztított, konhakész csomagolt zöldségeket, gyümölcsöt vihet be az egységbe
Engedélyezõ hatóság:
Dabas Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszert-Ellenörzõ Hivatala
Száma:
PE-041/1/312-4/2014.
Hatálya: visszavonásig.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 43/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 43/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 43/2010

2347 Bugyi, Külterület (Ócsai út) 94/2 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Flaskó büfé, falatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.21.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bákonyi Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

45/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 23

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 23

0974529970

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122304005211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

53



II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 164.

45/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 45/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 45/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 45/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 45/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 164. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kõrösi CsárdaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.28.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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ENEX-TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (tevékenységét nem
gyakorolja)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

46/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 25.

1309130366

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148493414941113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.01. 2011.04.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templom utca 1.

46/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 46/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 46/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 46/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 46/2010

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 3. Üzletek 46/2010

2347 Bugyi, Templom utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Iskola büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.01.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Zöldfu Trade Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

49/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

1309140289

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 229327014721113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

49/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Forgalmazort termékek köre: Hûtést igénylõ tej és tejtermék.
Kiállító hatóság: Járási Állategészésügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatal
Száma és hatálya: PE-041/1/246-3/2014. visszavonásig hatályos.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 49/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 49/2010

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 49/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 49/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer jellegû vegyes boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 27

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.10.06.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

+Dick Kft.   - tevékenységét nem végzi  -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

51/2010neve:

címe: 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u.55.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2344 Dömsöd, Nagy tanya 0114/33

1309080372

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 123936555211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.11.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Rádai utca 37.

51/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 51/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 51/2010

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

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

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

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

16 Könyv

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23 Háztartási tüzelõanyag

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

III / 2. Jövedéki termékek 51/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 51/2010

2347 Bugyi, Rádai utca 37. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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CBA ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2002.05.07.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

7:30 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Horváthné Sallai Szilvia  egyéni váll.  -  tevékenységét nem végzi  -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

52/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 1/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rádai utca 1/a.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21798028 (ES680370)

statisztikai szám: 606281834775231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.11.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55.

52/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 52/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 52/2010

megnevezéssorszám

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

20 Illatszer, drogéria
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III / 3. Üzletek 52/2010

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szolárium és FodrászatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.11.24.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

9:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

9:00 - tól 19:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

MATA Csemege Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi Kossuth Lajos utca 11.

1309142802

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230634244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.01.04. 2015.06.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

1/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 1/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 1/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gere pékségÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.01.04.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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NAHRIIN Kft. - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 1107 Budapest, Mázsa u.19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1107 Budapest, Mázsa u.19.

1309887219

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140635364642113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.01.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 32.

3/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

III / 3. Üzletek 3/2011

2347 Bugyi, Teleki utca 32. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Viktória 2Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.01.18.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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BORI-BILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Alkotmány  utca 1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alkotmány  utca 1

1306065061

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 231467254332212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.02.08. 2012.04.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 2.

4/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2011

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

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

III / 3. Üzletek 4/2011

2347 Bugyi, Teleki utca 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Iskola büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.02.08.

Hétfõ 7:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:30 - ig

7:30 - tól 11:30 - ig

7:30 - tól 11:30 - ig

7:30 - tól 11:30 - ig

7:30 - tól 11:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

MXV 2000 Kft.  - tevékenységét nem végzi -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Arany János utca 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Arany János utca 5.

1309090759

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 128179134711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.03.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55.

5/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

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

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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6 Lábbeli- és bõráru

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 5/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

"Extra Lady" XL nõi divatáruÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.03.17.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tiszta-Tészta kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20.

1309146893

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233415041071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.14. 2016.06.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20.

6/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Termék: hûtést igénylõ cukrászati készítmény
Kiáll. hatóság: PM. Dabas Kerületi Állateg.-és Élelmiszert Ell. Állomás
Száma: 22.9/01224/0001/2011.
Érv.: visszavonásig
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 3. Üzletek 6/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

RétesházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.07.06.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

6:30 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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FE-OL Bt. - tevékenységét nem folytatja -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Arany János utca 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi,  Arany János utca 24.

1306032688

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 202481724711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Arany János utca 24.

7/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 7/2011

2347 Bugyi, Arany János utca 24. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Palackos gázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.23.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 12:00 - ig

7:00 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Magdi Büfé Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, fehér diesel Peugeot 2500 cm LRZ-721 forg.rendsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rákóczi utca 76.

1309148157

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234097235610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi -   fehér diesel Peugeot 2500 cm LRZ-721 fog.rendszám -

Az ország egész területén vásáron, piacon, alk.rend., falunapon, szüreti napon, búcsúk.

9/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2011

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 9/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 9/2011

2347 Bugyi -   fehér diesel Peugeot 2500 cm LRZ-721 fog.rendszám - kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

81



Magdi büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 18

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: x

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.07.05.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Az alkalomhoz megfelelõen alkalmazkodva.

Egyéb nyitvatartás:

TRIO-GAS Kft. -tevékenységét nem folytatja -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 6050 Lajosmizse, Közös 23

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6050 Lajosmizse, Közös 23

0309113631

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 137449134778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Zrínyi Miklós utca 1/a.

10/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 10/2011

2347 Bugyi, Zrínyi Miklós utca 1/a. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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GázcseretelepÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.07.27.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szabó Zoltán  egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Csokonai utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Csokonai utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5088777

statisztikai szám: 621038685225231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.10.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kamilla utca 1.

12/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 12/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 12/2011

2347 Bugyi, Kamilla utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Familia ABCÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 135

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.10.26.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Lilla&Roxána Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104/A.

1309150820

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235532244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.11.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104.

13/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2011

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 13/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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PB. GázcseretelepÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 9

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.11.02.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Lilla& Roxána Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104/A.

1309150820

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235532244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.11.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104/A.

14/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2011

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 14/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 14/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 104/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.11.02.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Margit Papír 2009 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

1309132100

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149354004762113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

15/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2011

megnevezéssorszám

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

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 15/2011

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Papí-írószer-nyomtatvány-játékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

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

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Török Mónika egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2347 Ócsa, Szölõhegyi út 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Ócsa, Szölõhegyi út 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 15091470

statisztikai szám: 653363974775231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.28. 2012.09.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

21347 Bugyi, Teleki utca 26.

1/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

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

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

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

III / 3. Üzletek 1/2012

21347 Bugyi, Teleki utca 26. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

DrogériaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.03.01.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Zafír Enteriõr Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 6045 Ladánybene, Rákóczi u. 27/F

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6045 Ladánybene, Rákóczi u. 27/F

0309117970

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147309205630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templom utca 3.

2/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)Termékek köre:
- hûtés igényéõ tej és tejtermék;
- vendéglátóipari termék;
- azon hûtés igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ fogyasztó részére
Engedélyezõ hatóság:
Dabas Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
Száma:
XIV-1-006/258-7/2012.
Érvényessége: visszavonásig hatályos

Engedélyezõ hatóság: Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dabas
Száma: PE-041/1/727-4/2015.
Termék köre: Azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás helyén, illetve
házhozszállítássaé történik a végsõ fogyasztó részére.
Érvényessége: visszavonásig.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 3. Üzletek 2/2012

2347 Bugyi, Templom utca 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Pékség és Cukrászat MintaboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.03.29.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 17:00 - ig

5:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Édes Távol-Kelet Kft.  (határozatlan idõre felfüggesztette a
atevékenységét))

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Rózsa utca 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rózsa utca 18.

1309156749

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 239387174781113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Rózsa utca 18.

3/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 3. Üzletek 3/2012

2347 Bugyi, Rózsa utca 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Édes Távoll-Kelet Kft.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.25.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Török Tímea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, István király utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, István király utca 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28477911

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.

4/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 4/2012

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 20. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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TüzifaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.27.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

IBOR-VÉD Vagyonvédelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

1306053393

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 221172387460212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

5/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

104



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

III / 3. Üzletek 5/2012

2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ZöldészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.06.01.

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

16:00 - tól 20:00 - ig

8:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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DÖMPER 2000 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 30.

1309091835

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 128772300130113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi. Külterüket 01278/5 hrsz. (Alsóvány puszta)

6/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2012

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2012

megnevezéssorszám

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

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

III / 3. Üzletek 6/2012

2347 Bugyi. Külterüket 01278/5 hrsz. (Alsóvány puszta) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Idény jellegûárusítás (május 01.-november
31.)

Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.23.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Idény jellegû árusítás (május 01.- november
31-ig.)Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.23.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

7:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Némedi Víz-Gáz Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 2351 Alsónémedi, Fõ út 41.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2351 Alsónémedi, Fõ út 41.

1309135894

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226043654752113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Templom utca 31.

7/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2012

megnevezéssorszám

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag
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15 Szaniteráru

III / 3. Üzletek 7/2012

2347 Bugyi, Templom utca 31. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Némedi Víz-Gáz Kft.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.21.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

(Alexandra Kertészeti Kft.) Gazda András egyéni vállalkozó -
tevékenységét nem végzi-

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 2377 (Örkény) 2336 Dunavarsány, (Fõ út 33.) Vasút sor 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

(2377 Örkény, Fõ út 33.) 2336 Dunavarsány, Vasút sor 42.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 30459914

statisztikai szám: 659883344777231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.28. 2012.10.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38.

8/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

25 Óra- és ékszer

III / 3. Üzletek 8/2012

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ÉkszerüzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.28.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

ÉkszerüzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.29.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

10:00 - tól 13:00 - ig

10:00 - tól 13:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

CSO-KI BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Alkotmány utca 10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alkotmány utca 10

1306039239

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 209120440111212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.30. 2015.06.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

112



II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 51.

9/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2012

megnevezéssorszám

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

20 Illatszer, drogéria
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III / 3. Üzletek 9/2012

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

BAMBOO Szolárium és Bió ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 0

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.30.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

13:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

13:00 - tól 19:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

FOR-TUN  2008. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55.

1309130397

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 145368675630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.13. 2013.09.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55.

10/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Dabas Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
XIV-1-006/1079-3/2012 külön engedélye
- hûtést igénylõ tej és tejtermékek;
- vendéglátóipari termék;
Kikötés: kizárólag termelõtõl szállított hidegkonyhai (a helyszínen szendvicseket készíthet) és cukrászati készítményt
forgalmazhat.
Visszavonási hatályos.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 10/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 10/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 10/2012

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 55. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Szikla kávéházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2009.09.17.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 24:00 - ig

9:00 - tól 24:00 - ig

9:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kelemen Lajosné õstermelõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Mezõ utca 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Mezõ utca 14.

kistermelõ regisztrációs száma: 1005576102

vállalkozói nyilvántartási száma: adósz.: 8337481943

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

az ország egész területén vásáron és piacon(országos jelleg)

11/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2012

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

III / 3. Üzletek 11/2012

az ország egész területén vásáron és piacon(országos jelleg) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Zöldség-gyümölcs árusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 9

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.09.18.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Deliné Bálint Mária õstermelõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Alkotmány utca 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alkotmány utca 12.

kistermelõ regisztrációs száma: PES-0520 (1232202)

vállalkozói nyilvántartási száma: adósz:77511625-2-33

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

az ország egész területén vásáron és piacon  (országos jelleg)

13/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2012

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

III / 3. Üzletek 13/2012

az ország egész területén vásáron és piacon  (országos jelleg) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Zöldség-gyümölcs árusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.30.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Deli József õstermelõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2012neve:

címe: 2347 Bugyi, Alkotmány utca 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alkotmány utca 12.

kistermelõ regisztrációs száma: PES-0792 (0257394)

vállalkozói nyilvántartási száma: adósz.: 59105482-1-33

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

az ország egész területésn (országos jelleg)

14/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2012

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

III / 3. Üzletek 14/2012

az ország egész területésn (országos jelleg) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Zöldség-gyümölcs árusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxx

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

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Zöldség-gyümölcs árusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.30.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Golden Green Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 30.

1309161461

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 242359524721113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.01.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38.

1/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 3. Üzletek 1/2013

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zöldség-GyümölcsÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.01.28.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

7:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Demjén Beáta Kata egyéni vállalkozó - tevékenységét nem folytatja -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2013neve:

címe: 2347 Bugyi, Almáskert utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Almáskert utca 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 32807480

statisztikai szám: 662223384771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38.

9/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2013

megnevezéssorszám

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

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

27 Játékáru
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III / 3. Üzletek 9/2013

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gyerek sarokÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 19

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.05.23.

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

4 PRO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2013neve:

címe: 2347 Bugyi, Nõszirom utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nõszirom utca 2.

1309116896

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141499334641113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20.

11/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2013

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2013

megnevezéssorszám

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék
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III / 3. Üzletek 11/2013

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 20. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

4 PRO IrodaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.05.23.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

CSOBI GABONA Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2013neve:

címe: 2370 Dabas, Szõlõhegy utca 6/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szõlõhegy utca 6/a.

1309150866

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235547994778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.10.09. 2014.02.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 41.

12/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2013

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

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

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24 Palackos gáz

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

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

52 Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

III / 2. Jövedéki termékek 12/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 12/2013

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 41. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

CSOBI DISZKONTÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.10.07.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyesõ Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Erzsébet királyné utca 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6018891

statisztikai szám: 622283011589231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Rádai utca 1122/2 hrsz.

1/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 3. Üzletek 1/2014

2347 Bugyi, Rádai utca 1122/2 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zsolti HúsboltjaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.02.10.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bákonyi Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 23.

1319074529

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122304004711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Radnóti Miklós utca 12.

2/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Termékkör: friss hús
Kiáll. hatóság: Járási Állateg.-élelmiszer Ellenõrzõ Állomás
Száma: PE-04/1/475-4/2014.
Érv.: Visszavonásig.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek 2/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 2/2014

2347 Bugyi, Radnóti Miklós utca 12. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

VegyesboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36.7

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.02.20.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bákonyi Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 23.

1309074529

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122304004711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

137



II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Radnóti Miklós utca 12.

3/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Termékkör:tej és tejtermék;
Kiáll. Hatóság:Járási Állategészségügyi-élelmiszer Ellenõrzõ Áll.
Száma:PE04/1/475-42014.
Érvényes: visszavonásig.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 3/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2014

2347 Bugyi, Radnóti Miklós utca 12. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ItalboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 72.9

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.02.20.

Hétfõ 5:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

5:30 - tól 21:00 - ig

5:30 - tól 21:00 - ig

5:30 - tól 21:00 - ig

5:30 - tól 22:00 - ig

5:30 - tól 22:00 - ig

7:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Barabás Noémi - határozatlan idõre zárva -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2014neve:

címe: 2330 Dunaharaszti, Kós Károly utca 78/b.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alsóvány puszta 17 (1277/16 hrsz Pasa tanya)

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 35711336

statisztikai szám: 665283805610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.03.05. 2014.11.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

140



II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi. Alsóvány puszta 16. (1277/16 hrsz. Pasa tanya) BÜFÉKOCSI XTE 558 forg.rendsz.

4/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Termék köre:
- hûtést igénylõ tej és tejtermék
- vendéglátóipari termék
- azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala
az elõállítás helyén, illetve házhozszállítással történik a végsõ fogyasztó részére.
Kikötés: kizárólag tisztított, konyhakész csomagolt zöldségeket, gyümölcsöt használhat.
Engedélyezõ hatóság: Dabas Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszert Ell. HIvatal
Száma: PE-041/1/525-5/2014.
Hatályos: visszavonásig
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 4/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2014
2347 Bugyi. Alsóvány puszta 16. (1277/16 hrsz. Pasa tanya) BÜFÉKOCSI XTE 558 forg.rendsz. kereskedelmi
helyhez tartozó üzletek
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NOMI ANYA KONYHÁJAÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 8

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: Hat.idõre ZÁRVA

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.03.05.

Hétfõ 0:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

2014.11.01. naptól határozatlan idõre zárva

Egyéb nyitvatartás:

Bori-Bild Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Alkotmány utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Alkotmány utca 1.

1306165061

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 231467254332212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Sportpálya 5/56 hrsz.

6/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 6/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 6/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 6/2014

2347 Bugyi, Sportpálya 5/56 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Focimánia Sport BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 71.4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

40

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.05.17.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagyszeginé Klucsik Hajnalka egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nefelejcs utca 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 37621687

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugy, Nefelejcs utca 21.

7/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

III / 3. Üzletek 7/2014

2347 Bugy, Nefelejcs utca 21. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hajni DivatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.25.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

10:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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TÛZ-TARGÓ Kft.  - tevékenységét nem folytatja -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2014neve:

címe: 2161 Csomád, Vörösmarty utca 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 850/2 hrsz.

1309158852

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 241013253312113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Új utca 850/2 hrsz.

8/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2014

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 8/2014

2347 Bugyi, Új utca 850/2 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

TÛZIFAÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1900

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.07.07.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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+ Dick Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2014neve:

címe: 2344 Dömsöd, Nagy tanya 0114/3 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2344  Dömsöd,  Nagy Tanya 0114/33 hrsz.

1309080372

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 123936554711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.10.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Széchenyi tér 2.

11/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Forgalmazott termékek köre:
Friss hús; hûtés igénylõ tej és tejtermék.
Kikötéssel:
Zöldséget- gyümölcsöt csak elkülönítve külön mérlegen, külön személlyel vagy önkiszolgáló módon forgalmazhat.
Hatóság megnevezése:
Dabas Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszet Ellenõrzõ Állomás
Szám: PE-041/1/1817-4/2014.
Hatálya: visszavonásig.

Nemzeti Adó és Vámhivatal
Dohány, dohánytermékek, eszközök  DKE8110000477
szeszes ital, enegriaital, kávé, ásványvíz, üdítõ,
jégkrém,  újság, rágógumi, vonaljegy, mobil feltöltés.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
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3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8 Hangszer

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

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 11/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 11/2014

2347 Bugyi, Széchenyi tér 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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CBA Élelmiszer ÁruházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 455

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.10.01.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

7:30 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tavirózsa Kemping Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2014neve:

címe: 2337 Délegyháza, Óbudai telp 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2337 Délegyháza, Óbudai telp 44.

1309131203

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148897635520113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.11.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

153



II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Alsóvány puszta 16. (Pasa tanya 1277/16 hrsz. büfé kocsi)

16/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 16/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 16/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 16/2014

2347 Bugyi, Alsóvány puszta 16. (Pasa tanya 1277/16 hrsz. büfé kocsi) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pasa BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.11.18.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

155



Sas József Sándorné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 75.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 75.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6958535

statisztikai szám: 636136911598231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Új utca 75.

1/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

A termlk köre: Hûtést igénylõ tej és tejtermék
Kiállató Hatóság: Dabas Járási Hivatal Állategészésgügyi és Élelmiszert-Ellenõrzõ Állomás
Szám: PE-401/1/120-4
Hatálya: visszavonásig

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

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

1.5 Hús-és hentesáru

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 1/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2015

2347 Bugyi, Új utca 75. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Palackozott italok üzleteÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2005.06.15.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sas József Sándorné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 75.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 75.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6958535

statisztikai szám: 636036911598231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Új utca 75.

2/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 2/2015

2347 Bugyi, Új utca 75. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Palackos gázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.01.05.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gezim Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

címe: 2700 Cegléd, Kõrösi út 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2700 Cegléd, Kõrösi út 4.

1309138764

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136345391071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.02.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 49.

3/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

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

III / 3. Üzletek 3/2015

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Leon PékboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.02.02.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Leon PékségÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.02.20.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Laurus-90 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2015neve:

címe: 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 16.

0109066627

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 103423614120113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.02.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 16.

4/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Forgalmazott termékek köre: azon hûtst igénylõ cukrászati készítmények, amlyek forgalomba hozatala az elõállitás
helyén, illetve házhozszállításal történik a végsõ fogyasztó részére.
Kiállító hatóság: Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Állomás Dabas
Szám: PE-041/1/661-3/2015
Érvényességi iedeje: visszavonásig.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 4/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2015

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 16. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Picassó cukrászdaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 10

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.02.19.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Karcagi Zoltánné egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Sári utca 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Sári utca 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 41420881

statisztikai szám: 669516707711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.02.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Sári utca 7.

5/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2015

megnevezéssorszám

47 Személygépjármû

III / 3. Üzletek 5/2015

2347 Bugyi, Sári utca 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ZSEMIBI CARÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.02.23.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

HOME PARTY Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2015neve:

címe: 1117 Budapest, Kondorosi út 2 A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117 Budapest, Kondorosi út 2 A

0109912844

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 146344224799113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

Bugyi Nagyközség közigazgatási területe

6/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2015

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2015

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)
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HEIM TEAM Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2015neve:

címe: 2335 Taksony, Fõ út 88.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2335 Taksony, Fõ út 88.

1309151006

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235619538121113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

Bugyi Nagyközség közigazgatási területe

8/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2015

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 3. Üzletek 8/2015

Bugyi Nagyközség közigazgatási területe kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Zsolti  boltjaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.04.03.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

11:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

9:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Berdó Jánosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Táncsics Mihály utca 44.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 42758485

statisztikai szám: 670389304771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

Országos  jelleg

9/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2015

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2015

megnevezéssorszám

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

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

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)
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6 Lábbeli- és bõráru

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

III / 3. Üzletek 9/2015

Országos  jelleg kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Piaci árusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.04.27.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Az alkalomnak megfelelõen.

Egyéb nyitvatartás:

MATA CSEMEGE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

1309142802

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230634244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

10/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

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

Engedélyezõ hatóság:
Dabas Járási Állategészségügi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás
2370 Dabas, Szent I.tér 1/a.
Termékek köre:
-hûtést igénylõ tej és tejtermék,
- vendéglátóipari termék,
Száma:
PE-401/1/1209-4/2015
Érvényessége: visszavonásig.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 10/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 10/2015

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Gyros ÉtelbárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 9

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.06.08.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

8:00 - tól 19:00 - ig

8:00 - tól 19:00 - ig

8:00 - tól 19:00 - ig

8:00 - tól 21:00 - ig

8:00 - tól 21:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Pósán Tamás egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Tarhegyi utca 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Tarhegyi utca 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 43697688

statisztikai szám: 671552315610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

országos jelleggel

13/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2015

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2015

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 13/2015

országos jelleggel kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Fagyi és jégkásaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): xxxxxx

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 2015.07.09.

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

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

Skoda Felicia Pick UP 1. 9D

13/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2015

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2015

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 13/2015

Skoda Felicia Pick UP 1. 9D kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fagyi és jégkásaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Kamra Zéta Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2015neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 7.

1306068913

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 252883004725117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.08.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 7.

14/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 14/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 14/2015

2347 Bugyi, Teleki utca 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ItalkamraÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.08.08.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

7:00 - tól 20:00 - ig

7:00 - tól 20:00 - ig

7:00 - tól 20:00 - ig

7:00 - tól 20:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

BÁD GREEN GLOBE KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2015neve:

címe: 2377 Örkény, Fõ utca 643/3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2377 Örkény, Fõ utca 643/3

1309069590

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 120130164611113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.11.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 86.

15/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

22
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

III / 2. Jövedéki termékek 15/2015

megnevezés

sör

III / 3. Üzletek 15/2015

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 86. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Üzemanyagtöltõ állomás - Shop -Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1719

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.11.18.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 16:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

FORSTER RENDEZVÉNY KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

címe: 2347 Bugyi Teleki u. 17., 2347 Bugyi Teleki u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi Teleki u. 17

1309177971

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 124229956810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14.

1/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 1/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2016

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vadászcsárda és VendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 220

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 220

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.15.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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FORSTER RENDEZVÉNY KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 17.

1309177971

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254158415610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14.

2/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

III / 2. Jövedéki termékek 2/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 2/2016

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Vadászkastély PanzióÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 55

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.15.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

FORSTER RENDEZVÉNY KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 17.

1309177971

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254158415610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14.

3/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs
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1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 2. Jövedéki termékek 3/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2016

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Forster Vadászkastély SzállodaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1590

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 125

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.15.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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FORSTER RENDEZVÉNY KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2016neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki u. 17.

1309177971

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254158415610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14.

4/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

192



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 4/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2016

2347 Bugyi Rádai u. 01601/14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Forster VendégházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 500

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 500

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.15.

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Golden Green Fruit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2016neve:

címe: 2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

ua.

1309161461

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 242359524721113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38.

5/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezéssorszám

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

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 5/2016

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 5/2016

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.29.

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 17:00 - ig

7:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Faluellátó Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép.1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép.1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 51.

6/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2016

megnevezéssorszám

32 Állateledel, takarmány

III / 3. Üzletek 6/2016

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ÁllateledelÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 21

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.01.

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Faluellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Arany János utca 5.

7/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Termékek köre:
- Hûtést igénylõ tej és tejtermék;
- Azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás       helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ felhasználó részére.
- Kizárólag  a termelõtõl szállított hidegkonyhai és cukrászati késztményt forgalmazhat.
Eng. kiállitó Hatóság:
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dabas
Száma,  érvényessége:
PE-04/ÉÁO/714-4/2016.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

III / 2. Jövedéki termékek 7/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 7/2016

2347 Bugyi, Arany János utca 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 124

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.01.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Faluellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2016neve:

címe: 2347 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 117.

8/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Termékek köre:
- Hûtést igénylõ tej és tejtermék;
- Azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás   helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ felhasználó részére.
- kizárólag termelõtõl szállított hidegkonyhai és cukrászati készítményt forgalmazhat;
Eng. kiállító hatóság:
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dabas;
Száma, érvényessége:
PE-04/ÉÁO/715-5/2016. visszavonásig.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

III / 2. Jövedéki termékek 8/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 8/2016

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 117. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

xxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.01.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Faluellátó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 55.

9/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Termékek köre:
- Hûtést igénylõ tej és tejtermék;
- Azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az elõállítás   helyén, illetve
házhozszállítással történik a végsõ felhasználó részére.
- kizárólag termelõtõl szállított hidegkonyhai és cukrászati készítményt forgalmazhat;
Eng. kiállító hatóság:
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dabas;
Száma, érvényessége:
PE-04/ÉÁO/716-4/2016. visszavonásig.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)
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9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

III / 2. Jövedéki termékek 9/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 9/2016

2347 Bugyi, Teleki utca 55. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: xxxx

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.04.

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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SILVER-HOME Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2016neve:

címe: 1195 Budapest, Endresz György utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1195 Budapest, Endresz György utca 17.

0109725913

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Aldóvány puszta 01271/23 hrsz.

10/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Engedélyhez jötött termékek:
Vendéglátóipari termék
- kizárólag tisztított, konyhakész csomagolt zöldségek, gyümölcs
- kkizárólag konyhakész alapanyagokból készítheti el a vendéglátóipari termékeket.
Engedélyezõ hatóság:
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dabas
Száma:
PE-04/ÉÁO/744-4/2016
Érvényessége:
Visszavonásig.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

32 Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek 10/2016

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 10/2016

2347 Bugyi, Aldóvány puszta 01271/23 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bázis BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

8

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.04.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

6:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

PAHARO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2016neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca  93

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca  93

1309181731

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 255885145610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.07.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 15.

11/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 2. Jövedéki termékek 11/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 11/2016

2347 Bugyi, Teleki utca 15. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vilmos SörözõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.07.07.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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PAHARO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2016neve:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 93.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Teleki utca 93.

1309181731

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 255885145610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.07.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2347 Bugyi, Teleki utca 93.

12/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 12/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 12/2016

2347 Bugyi, Teleki utca 93. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Napsugár SörözõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.07.07.

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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