
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal
 Gátéri Kirendeltsége

NYILVÁNTARTÁS

a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a

bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről



BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 3/1997.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

INTEGRÁL Zrt.

6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula u. 2. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

03-10-100380

4./ Kereskedő statisztikai száma: 13984614-1012-114-03
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 17. 

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő: 6.00-17.00, Kedd-Péntek: 6.00-18.00, 

Szombat: 6.00-16.00, Vasárnap: zárva
7.2. Üzlet megnevezése: 15. számú ABC
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 160 m2
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

1997.05.27.
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8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. 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, sütőipari termék

1.9 Édességáru

1.10 Tej, tejtermék

1.11 Egyéb élelmiszer

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék

2. Dohányterméket kiegészítő termék

3. Textil

4. Ruházat

5. Babatermék

6. Lábbeli és bőráru

7 .Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés

9. Villamos házt.készülékek

10. Audio és video berendezés

11. Audiovizuális termék

12. Telekommunikációs cikk

13. Festék, lakk

14. Vasáru, barkács, és építési anyag

15. Szaniter áru

16. Könyv

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.

18. Papír-és írószer

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék

20. Illatszer, drogéria

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25. Óra és ékszer

26. Sportszer, sporteszköz

27. Játékáru

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

30. Virág és kertészeti cikk

32. Állateledel, takarmány

36. Pirotechnikai termék

3



37. Mezőgazdasági, méhészeti, és borászati cikk, 

növényvédő szer stb. 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43. Emlék- és ajándéktárgy

45. Kreatív hobbi, és dekor. termék
illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

Ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és 

köztes alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

1997.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 7/1997.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Rozmán Károlyné 

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

6967453

4./ Kereskedő statisztikai száma: 71280707 4711 231 03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 77. 

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: H-P: 5-17 óra Szombat: 6-12 óra 

Vasárnap: 7-10 óra

7.2. Üzlet megnevezése: MINI ABC
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 16
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 1997.07.09.
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könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

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, sütőipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.), 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú
43. Emlék- és ajándéktárgyak

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

1997.08.18.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 8/1997
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

MAGYAR POSTA

6746 Szeged, Tisza Lajos krt. 45.
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma: 10901232641111401
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 23. 

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő, szerda : 8.00-12.00, 12.30-16.00.

Kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-15.30.

Péntek: 8.00-12.00, 12.30-14.30.
7.2. Üzlet megnevezése: SHOP
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 27
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 1997.08.19.
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könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.9. Édességáru

16. Könyv

17. Újság, napilag, folyóirat, periodikus kiadvány

43. Emlék- és ajándéktárgy
illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

1997.08.19.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 11/1997
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Benkó István

6111 Gátér, Petőfi S. u. 11. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

6447902   

4./ Kereskedő statisztikai száma: 71237668 4520 231 03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 11.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:  Hétfő-Péntek: 7-16 óra Szombat:  7-12 óra

7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 100
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 
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könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

49. Szeméylgépjármű és egyéb gépjármű alkatrész
és tartozék

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

1997.08.19.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 28/2006.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Gémes Anikó Rozália

6111 Gátér, Dózsa Gy. u. 93. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

  5923148

4./ Kereskedő statisztikai száma: 63331097 4724 231 03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 29.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek:  4:30-14 óra        Szombat 5-12   

óra Vasárnap: 5-10 óra  

7.2. Üzlet megnevezése: Látványpékség
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 40
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
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7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

2006.05.09.

8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

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, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, 
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú
30. Virág és kertészeti cikk
36. pirotechnikai termék
59. Közvetítési ügynöki szolgáltatás
59. Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2006.05.09.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2002.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

AVIFORM baromfikereskedelmi Iroda
6100 Kiskunfélegyháza Móra F. u. 14.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

6606587   

4./ Kereskedő statisztikai száma: 44040480014723103
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Dózsa Gy. u. 82.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő – Péntek: 15-17 óra

7.2. Üzlet megnevezése: Állati Eledel Üzlet    
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 7,8
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

2002.07.31.
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8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

32. Állateledel, takarmány

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2002.07.31.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 30/2006.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Kisné Zárodi Ilona

6111 Gátér, Szabadság u. 14.
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

11856790

4./ Kereskedő statisztikai száma: 64814090 5610 231 03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Szabadság u. 2.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő –Csütörtök:   5-20 óra     Péntek –Szombat: 5-21  

óra   Vasárnap: 6-20   óra
7.2. Üzlet megnevezése: Tulipán Presszó
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 614
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:

50 fő

7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 2006.09.26.
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könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital
1.7 Zöldség- és gyümölcs

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Igen
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2006.09.26.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 32/2008.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Gátér Község Önkormányzata

6111 Gátér, Petőfi S. u. 16. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma: 15338442-8411-321-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Petőfi S. u. 12.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:  Hétfő –Péntek: 7-16 óra

7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 90
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 2008.10.28..
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könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.1 Meleg-, Hideg étel

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):

 Kereskedelmi ügynöki tevékenység

9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2008.10.28.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 33/2008.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Illés Tünde

6100 Kiskunfélegyháza Mártírok útja 7. II./48.
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

12300747

4./ Kereskedő statisztikai száma: 64926476 9602 231 03
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Dózsa Gy. u. 40.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő – Péntek: 6-19:30 óra

7.2. Üzlet megnevezése: Szekeres Kocsma
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 40
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:

20 fő

7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

2008.12.03.
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8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Igen
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2008.12.03.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2013.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

Kisné Zádori Ilona

6111 Gátér, Szabadság u. 14. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

11856790

4./ Kereskedő statisztikai száma: 64814090-2-23
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111Gátér, Szabadság u. 2. 

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő- Szombat: 5 -20 óráig, Vasárnap: 6 – 20-ig
7.2. Üzlet megnevezése: Nemzeti Dohánybolt
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 20
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

2013.július 1.

8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 
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formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott 

alkoholmentes és szeszesital

2. Dohányterméket kiegészítő termék

17.Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Igen
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2013.07.01.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2014.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

NIJÓ Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

03-09-121858

4./ Kereskedő statisztikai száma: 23167793-5630-113-03
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Szabadság u. 21.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő – Vasárnap: 0.00 – 24.00
7.2. Üzlet megnevezése: CAFFE BÁR
7.3. Üzlet alapterülete (m2): 80
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:

20

7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:

2011.03.01.

8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 
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formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 

6. melléklet alapján:

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru

23. Háztartási tüzelőanyag
illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Igen
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2011.03.01.
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BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása

1./ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015.
2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

 

MOL-SZING KFT.

6035 Ballószög, III. körzet 143. 
3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma:

03-09-128477

4./ Kereskedő statisztikai száma: 24994387-4729-113-03
5./ Kereskedelmi tevékenység helye: 6111 Gátér, Bajcsy-Zs. u, Dózsa Gy. u., Kun u., 

Petőfi S.u., Szabadság u., Szegfű u. 
5.1. Kereskedelmi tevékenység címe 

(több helyszín esetén a címek):

6111 Gátér, Bajcsy-Zs. u, Dózsa Gy. u., Kun u., 

Petőfi S.u., Szabadság u., Szegfű u.

5.2. Mozgóbolt esetében a működési 

terület és útvonal jegyzéke:

6111 Gátér, Bajcsy-Zs. u, Dózsa Gy. u., Kun u., 

Petőfi S.u., Szabadság u., Szegfű u.

5.3. 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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed 

– a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő: Vasárnap
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók 

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 1.1 Meleg-, hideg étel
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6. melléklet alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. 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, sütőipari termék

1.9 Édességáru

1.10 Tej, tejtermék

1.11 Egyéb élelmiszer

4. Ruházat

12. Telekommunikációs cikk

16. Könyv

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.

20. Illatszer, drogéria

27. Játékáru
illetve ebből

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§ 

13.pont) megjelölve a vendég-

látást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:

Kiskereskedelem

9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§ 

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. Szeszesital kimérést,: Nem
illetve

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

Nem

11./ 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

12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, 

módosításának és megszűnésének időpontja:

2015.03.26.
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