
Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 001 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Fülöp Kálmán, 8796 Türje Dózsa utca 1. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
vállalkozói nyilvántartási száma: 29549768 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 77058458561023120 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje Dózsa utca 1. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: 11:00 - 21:00 
- az üzlet elnevezése: Trink Pizzéria 
- az üzlet alapterülete (m2): 140 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 60 fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.07.03. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1; 1.2 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: igen 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: igen 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 002 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Both Otília Rozália, 8796 Türje Szabadság tér 4. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: E.V.ET-012479 
vállalkozói nyilvántartási száma: 32865486 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 6622849947623120 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje szabadság tér 4. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 5:00-17:00; Sz: 6:00-13:00; V 7:00-10:00 
- az üzlet elnevezése: Trafik (Nemzeti Dohánybolt) 
- az üzlet alapterülete (m2): 40 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: nincs bejegyzés 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: Dohányárú 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): - 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: - 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem ismert 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem ismert 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 003 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Csonka Szabolcs, 8346 Gógánfa Vasút utca 124. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
vállalkozói nyilvántartási száma: 34057521 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 66337463472423119 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

Türje 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

b 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: H-Sz 
- az üzlet elnevezése: nem ismert 
- az üzlet alapterülete (m2): nem ismert m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.08.26 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: igen 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 004 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Grót Coop Zrt., 8790 Zalaszentgrót Eötvös Károly utca 16. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-10-040180 
vállalkozói nyilvántartási száma: - 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 11815080-4711-114-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje Széchenyi utca 60/A 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: K,Cs, Sz: 7:00-11:00 
- az üzlet elnevezése: 149. sz. élelmiszerbolt 
- az üzlet alapterülete (m2): 60 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2005.04.08. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1; 21; 32 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: b, c, d, e, f 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: igen 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 005 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Grót Coop Zrt., 8790 Zalaszentgrót Eötvös Károly utca 16. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-10-040180 
vállalkozói nyilvántartási száma: - 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 11815080-4711-114-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje Szabadság tér 4. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 6:00-17:00; Sz: 6:00-12:00; V: 7:00-10:00 
- az üzlet elnevezése: 110. sz. élelmiszerbolt 
- az üzlet alapterülete (m2): 220 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1999.09.28. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1; 2; 20; 21; 24; 32; 34; 17 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: b; c; d;e; f 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: igen 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 006 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Grót Coop Zrt., 8790 Zalaszentgrót Eötvös Károly utca 16. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-10-040180 
vállalkozói nyilvántartási száma: - 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 11815080-4711-114-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje Szabadság tér 12. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: K-P: 8:00-16:30; Sz: 8:00-12:00 
- az üzlet elnevezése: 125. sz. Iparcikkbolt 
- az üzlet alapterülete (m2): 160 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1999.08.28. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 26; 27; 

30; 32; 37 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: igen 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 007 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Kovács-Fáner Bernadett, 8796 Türje Kossuth utca 137. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
vállalkozói nyilvántartási száma: 25598095 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 60969088471123120 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796 Türje szabadság tér 137. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: nem ismert 
- az üzlet elnevezése: nem ismert 
- az üzlet alapterülete (m2): nem ismert m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: nem ismert fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: nem ismert 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: nem ismert 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: nem ismert 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem ismert 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: nem ismert 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem ismert 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma: 008 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Family Frost Kft., 2040 Budaörs vas utca 5. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 13-09-067318/17 
vállalkozói nyilvántartási száma: - 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 10742792-4729-113-13 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

- 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

nem ismert 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: nem ismert 
- az üzlet elnevezése: nem ismert 
- az üzlet alapterülete (m2): nem ismert m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: nem ismert 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: nem ismert 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: nem ismert 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem ismert 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: nem ismert 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem ismert 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem ismert 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Nem ismert 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma:009 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Aczél József  8796 Türje Szabadság tér 5/A 

A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/ 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 4843326 

A kereskedő statisztikai száma: 54400225 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796, Türje Szabadság tér 5/A 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

- 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő:07-17:00, Szombaton 07-13:00 
- az üzlet elnevezése:Vegyeskereskedés 
- az üzlet alapterülete (m2): 160 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:1990.08.09. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

9,11,13,14,15,18,20,21,22,24,26,30,32,37,38 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: nem ismert 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem ismert 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: nem ismert 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem ismert 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem  

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Megkezdésének 
időpontja: 1990.08.09. 
 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma:010 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Aczél József 8796 Türje Szabadság tér 5/A 

A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/ 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 4843326 

A kereskedő statisztikai száma: 54400225 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796, Türje Szabadság tér 3 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

- 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő:07-17:00, Szombaton 07-13:00 
- az üzlet elnevezése: Zöldség-élelmiszer lottózó 
- az üzlet alapterülete (m2): 160 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2007.07.27. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1p, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11, 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: nem ismert 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem ismert 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: nem ismert 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem ismert 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem ismert 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem ismert 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Megkezdésének 
ideje: 2007.07.27. 
 
   



Kereskedelmi egység nyilvántartó lap 
a 210/2009 (IX.29.) Korm. rend. alapján 

Nyilvántartásba vétel száma:014 

A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 
Czotter Lajosné 8796, Türje, Széchenyi u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: ES-506448 

vállalkozói nyilvántartási száma:59/2009 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: - 

A kereskedő statisztikai száma: 60156262 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 

8796, Türje Széchenyi u.2. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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

- 
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint: 

- 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 
- a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő 8-20, Kedd- Vasárnap 06-12 15-22 
- az üzlet elnevezése: Ital üzlet 
- az üzlet alapterülete (m2): 60 m2 
- vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő 
- a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: B.11-1/V.r.sz. 

2009.08.13. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
- termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: nem ismert 
- illetve ebből 
- a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: nem ismert 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
- kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): nem ismert 
- kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat: nem ismert 
- nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem ismert 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: nem ismert 

illetve 
- a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem ismert 

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: Megkezdésének 
ideje: 2009.08.13. 
 

 


