
NYILVÁNTARTÁS 

                                  A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről  

 

1.A. Hering-Trade Kft.  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 10.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 11-09-003794  

Statisztikai szám: 11194817  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság u. 10.  

-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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: NEM  

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.5. Hús-és hentesáru  

                                                                                                1.6. Hal  

                                                                                                1.7. Zöldség-és gyümölcs  

                                                                                                1.8. Kenyér-és pékárú, sütőipari termék 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                            

                                                                                                1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,  

                                                                  nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)  

                                                                                                1.11.Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,  

                                                                  margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,  

                                                                  száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)  

                                                                                               1.12.Közérzetjavító és étrend-kiegészítő  

                                                                 termékek (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2003.01.01.  

-módosításának: - 

megszűnésének: időpontja.  



 

2.A. Magyar Posta Zrt.  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Gyiri út 12.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 01-10-042463  

Statisztikai szám: 10901232  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Győri út 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek: 08:00-12:00; 12:30-15:30  

-az üzlet elnevezése: Ászár Postabolt  

-az üzlet alapterülete (m2): 83  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve  

                                                              palackozott alkoholmentes-és szeszes ital  

 

 

 

                                                                                1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,  

                                                                    cukorkaáru, elirecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)  

                                                                                1.12.Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek 

                                                                   (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)  

                                                                                2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz              

                                                                      szükséges kellék)  

                                                                                7. Kisebb háztartási eszközök  

                                                                                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, mővészellátó cikk (vászon,  

                                                                       állvány, stb.) 

                                                                  

                                                                               19. Számítógépes hardver-és szoftver termék  

                                                                               27. Játékáru  

                                                                               28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék  

                                                                   (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó, stb.)  

                                                                               43. Emlék-és ajándéktárgy  

                                                                               44. Numizmatikai termék  

                                                                               45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: dohánygyártmány  

 



 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

 

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2010.02.12.  

-módosításának:  

-megszűnésének: -időpontja.  

 



 
3.A. FAIR-LEX Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.  

 

Cím, székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 01-09-369070  

Statisztikai szám: 12026836  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Győri út 46.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek: 06:00-19:00  

                                                Szombat: 7:00-18:00  

                                                Vasárnap: 7:00-16:00  

 

-az üzlet elnevezése: Üzemanyag töltőállomás  

-az üzlet alapterülete (m2): 1598  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 22. Gépjármű-és motorkerékpár- 

                                                                                                üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,  

                                                                                                 autógáz, gépjármű-kenőanyag, 

                                                                                                 hűtőanyag és adalékanyag  

                                                                                               24. Palackos gáz  

                                                                                               59. Egyéb (Telefonkártya feltöltés,  

                                                                                               autópálya matrica)  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: ásványolaj  

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

 

-megkezdésének: 2010.03.23.  

-módosításának: 2012.03.30.  

-megszűnésének: időpontja.  



 

4.A. Eszenyi Dávid  

Cím, székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 14.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 20489687  

Statisztikai szám: 60357559  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság u. 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek: 11:00-21:30  

                                                        Szombat: 14:00-21:30  

-az üzlet elnevezése: Donatello Pizzéria  

-az üzlet alapterülete (m2): 150  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010.  

 

 

 

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, illetve  

                                                                                         palackozott alkoholmentes-és szeszes ital  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör  

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

 

-megkezdésének: 2010.03.01.  

-módosításának: - 

megszűnésének: 2010.08.31.  

időpontja.  

 

 



 

5.A. Zséfár és Zséfár Kft.  

Cím, székhely: 2870 Kisbér, Sport út 7.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 11-09-016990  

Statisztikai szám: 22705710  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 26.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: tanítási munkanapokon  

-az üzlet elnevezése: Iskola konyha  

-az üzlet alapterülete (m2):  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 300 fő  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1. Meleg-, hideg étel  

                                                                                               1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,  

                                                                                         nápolyi, cukorkaáru, elirecsomagolt fagylalt  

                                                                                         és jégkrém stb.)  

                                                                                               1.10.Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,  

                                                                                        savanyított tejtermék stb.)  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2010.09.30.  

-módosításának: 

-megszűnésének:  

időpontja.  

 



 
6.A. Diffinger Ágnes  

Cím, székhely: 2882 Kerékteleki, Petifi S. u. 33.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 24186692  

Statisztikai szám: 60877693  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Jászai M. tér 2.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

 

-a napi/heti nyitvatartási idi: Hétfő: Zárva  

                                              Kedd, Szerda: 08:00-16:00  

                                              Csütörtök, Péntek: 12:00-19:00  

                                              Szombat: 08:00-16:00 (minden páros héten)  

 

 

-az üzlet elnevezése: Ági kozmetika  

-az üzlet alapterülete (m2): 49  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének idipontja: 2011.07.04.  

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 59.Egyéb (Szépségápolási kozmetikumok)  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.06.24.  

-módosításának:  

-megszűnésének: 2011.11.01.  

időpontja.  

 



 

7.A. Kisbér Bádog-Center Kft.  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 27/C.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 11-09-009874  

Statisztikai szám: 13218908  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság u. 27/C.  

-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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek: 07:00-16:00  

-az üzlet elnevezése: BÁDOG-CENTER  

-az üzlet alapterülete (m2): 122  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

 

 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  

59. Egyéb (Csatorna; tábla-és szalaglemezek)  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.06.27.  

-módosításának:  

-megszűnésének:  

időpontja.  

 



 
8.A. Molnár Gábor  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Jászai M. u. 21.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 24287487  

Statisztikai szám: 72961740  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Győri u. 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Péntek: 08:00-17:00  

                                                       Szombat: 08:00-12:00  

-az üzlet elnevezése: HOLMI  

-az üzlet alapterülete (m2): 30  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011.07.04.  

 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil (szövet, ruházati méteráru,  

                                                                                             háztartási textiltermék, lakástextília,  

                                                                                             ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,  

                                                                                             hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg  

                                                                                             készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru,  

                                                                                             tű, varrócérna, gomb stb.);  

                                                                                               4. Ruházat (gyermek, nii, férfi ruházati  

                                                                                            cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati  

                                                                                             kiegészítő);  

                                                                                               5. Babatermék(csecsemő- és kisgyermek-    

                                                                                            ruházaticikk, babakocsi, babaülés, babaágy 

                                                                                           babaápolási cikk stb.);                                                                                                         

                                                                                               6. Lábbeli-és bőráru;  

                                                                                               7. Bútor, lakberendezés, háztartási  

                                                                                           felszerelés, világítástechnikai cikk;  

                                                                                               16. Könyv;  

                                                                                                25. Óra-és ékszer;  

                                                                                                27. Játékáru;  

                                                                                                30. Virág és kertészeti cikk  

                                                                                                42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti  

                                                                                          és iparművészeti áru  

                                                                                                43. Emlék-és ajándéktárgy  

                                                                                                45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;  

                                                                                                46. Használtcikk (használt könyv, ruházati  

                                                                                           cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk,  

                                                                                           régiség);  



 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.07.04.  

-módosításának: 2011.07.14.  

-megszűnésének: 

időpontja.  

 



 
9.A. Kocsi Katalin Judit  

Cím, székhely: 2890 Tata, Gesztenye fasor 47/b. 2/2.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 12947140  

Statisztikai szám:65063383  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Dózsa u. 2. és Ászár, Jászai M. tér 1.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő:  

-az üzlet elnevezése:  

-az üzlet alapterülete (m2):  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011.08.08.  

 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  

                                                                                         18. Papír-és írószer, művészellátó cikk  

                                                                                              (képeslap)  

                                                                                         43. Emlék-és ajándéktárgy  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.08.08.  

-módosításának: 

-megszűnésének:  

időpontja.  

 



 

10.A. Kis Bertalanné  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Vörösmarty u. 2/C.  

Cégjegyzékszám,  

őstermelői igazolvány szám: 0021596  

Statisztikai szám: 72987500  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 13.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Hétfő-Vasárnap: 08:00-14:00  

-az üzlet elnevezése:  

-az üzlet alapterülete (m2): 44,1  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011.10.04.  

 

 

 

 

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  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: bor  

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: IGEN  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.10.03.  

-módosításának: 

-megszűnésének:  

időpontja.  

 



 
11.A. Diffinger Ágnes  

Cím, székhely: 2882 Kerékteleki, Petifi S. u. 33.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 24186692  

Statisztikai szám: 60877693  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Gyiri u. 12.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitvatartási idő: Hétfő, Vasárnap: Zárva  

                                               Kedd, Szerda: 08:00-16:00  

                                               Csütörtök, Péntek: 12:00-19:00  

                                               Szombat: 09:00-12:00 (minden páros héten)  

-az üzlet elnevezése: Ági kozmetika  

-az üzlet alapterülete (m2): 20  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 59.Egyéb (Szépségápolási kozmetikumok)  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:- 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: NEM  

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2011.11.08.  

-módosításának:  

-megszűnésének:  

időpontja.  

 



 
12.A. Bősze Csaba  

Cím, székhely: 2881 Ászár, Gyári u. 23/A.  

Cégjegyzékszám,  

vállalkozói nyilvántartási szám: 8800505  

Statisztikai szám: 64059758  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint:  

-a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Gyári u. 23/A.  

-mozgóbolt esetében a mőködési 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:  

-a napi/heti nyitva tartási idő: Telefonos bejelentkezés alapján  

-az üzlet elnevezése:  

-az üzlet alapterülete (m2): 30  

-vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  

-a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  

 

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  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: bor  

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e  

-szeszesital-kimérést: IGEN  

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2012.01.26.  

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 időpontja  

 

 

 

 
 



13.A. Bene Bernadett 

Cím, székhely:  2870 Kisbér, Széchenyi u. 46. 

Cégjegyzékszám: --- 

vállalkozói nyilvántartási szám: 14469479 

Statisztikai szám:  65261079 

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság u. 2/b 

- 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: IGEN 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet: 

napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfő-Csütörtök:11.00-23.00 

                                              Péntek-Szombat: 11.00-24.00 

                                                        Vasárnap 14.00-22.00 

tulajdonosa: I és Zs Kft. 

címe, helyrajzi száma: Ászár, Köztársaság u. 2/b, 363/5 hrsz 

használatának jogcíme: bérlet 

elnevezése: Donatello Pizzéria  

alapterülete: 150 m2 

vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: 25 fő 

A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja:  

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

                                                                     1.1 Meleg- hideg étel (pizza készítés) 

                                                                            1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

                                                                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

                                                                                   palackozott alkoholmantes- és szeszesital 

                                                                            1.5 Hús- és hentesáru 

 1.6 Hal 

                                                                            1.7 Zöldség és gyümölcs 

                                                                            1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

                                                                            1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,   

                                                                                   cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém) 

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

                                                                                 tejtermék) 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarine és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, 

tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb. 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

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)  

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: NEM 

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



 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2012.12.10  

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 időpontja  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.A. Meat-Bolt Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Cím, székhely:  2800 Tatabánya, Ond vezér u. 8 fsz. 4.. 

Cégjegyzékszám: 11-09-021088 

vállalkozói nyilvántartási szám: -- 

Statisztikai szám:  24167545-4211-13-11 

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, 148/8 hrsz. 

- 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: NEM 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

                                                                                                1.5 Hús- és hentesáru 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

 

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)  

 

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: NEM 

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság  

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2012.12.10  

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 időpontja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.A. ANNA-FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Cím, székhely:  2881 Ászár, Köztársaság út 25-27. 

Cégjegyzékszám: 11-06-008360 

vállalkozói nyilvántartási szám: -- 

Statisztikai szám:  21537468-4777-212-11 

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság út 25-27. 

- 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: IGEN 

 

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  

                                                                                          1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,   

                                                                                 cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém) 

                                                                                           32 Állateledel-takarmány 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

 

 

 

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)  

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: IGEN 

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

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2012.12.10  

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 Időpontja.  

 
 
 
 



 
 
16.A. Hatszögletű Büfé Kkt. 

Cím, székhely:  2881 Ászár, Köztársaság u. 15/b 

Cégjegyzékszám: 11-03-001521 

vállalkozói nyilvántartási szám: -- 

Statisztikai szám:  23606827-2-11 

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Köztársaság u. 15/b 

- 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: IGEN 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet: 

napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfő-Szombat: 05.30-22.00 

                                                        Vasárnap 07.30-22.00 

tulajdonosa: Lengyel Levente és László 

címe, helyrajzi száma: Ászár, Köztársaság u. 15/b 

használatának jogcíme: saját tulajdon 

elnevezése: Hatszögletű Büfé  

alapterülete: 87 m2 

vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége: 15 fő 

A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja: 2013.08.13. 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

                                                                     1.1 Meleg- hideg étel (pizza készítés) 

                                                                            1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

                                                                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

                                                                        palackozott alkoholmantes- és szeszesital 

                                                                            1.5 Hús- és hentesáru 

                                                                            1.7 Zöldség 

                                                                            1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

                                                                            1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,   

                                                                       cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém) 

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

                                                                       tejtermék) 

                                                                            17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

 

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) 

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: IGEN 

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



 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2013.08.13. 

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 időpontja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17.A. Kálmán János Zoltán 

Cím, székhely:  2881 Ászár, József Attila u. 12. 

Cégjegyzékszám: --- 

vállalkozói nyilvántartási szám: 33461724 

Statisztikai szám:  66286305204123111 

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, József Attila u. 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: IGEN 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  

                                                                                  20. Illatszer, drogéria 

                                                                                  43. Emlék- és ajándéktárgy       

       

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:- 

 

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) 

 

 

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: NEM 

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2013.08.13. 

-módosításának: 2013.09.11. 

-megszűnésének: 

 időpontja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
18.A. Müller Szabolcs 

Cím, székhely:  2881 Ászár, Vörösmarty u. 1/c 

Cégjegyzékszám: --- 

vállalkozói nyilvántartási szám: 10572688 

Statisztikai szám: - 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe:  

- mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Nagyigmánd, Bőny,Bana, Bábolna, 

Tárkány, Csép, Szákszend, Csém, Császár, Vérteskethely, Kisbér, Ászár, Pér, Mezőörs, Nyalka, 

Pázmándfalu, Győrság, Pannonhalma, nyúl, Écs, Rétalap, Ravazd, Táp, Tápszentmiklós, 

Bakonyszombathely, Bársonyos, Kerékteleki, Bakonybánk, Réde, Győrasszonyfa, Lázi, Töltéstava, Dad, 

Kömlőd, Bokod, Kocs, Mocsa, Naszály, Ács, Nagyszentjános, Gönyű, Kecskéd, Környe 

- 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: NEM 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  

                                                                                          32. Állateledel, takarmány 

    

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:--- 

 

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) 

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: NEM 

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2013.10.30 

-módosításának: 

-megszűnésének: 

 időpontja. 
 
 
 
 
 
 
 



18.A. Kiss Anita Zsuzsanna 

Cím, székhely:  2881 Ászár, Malomkert u. 1. 

Cégjegyzékszám: --- 

vállalkozói nyilvántartási szám:  

Statisztikai szám:  

 

A kereskedelmi tevékenység helye szerint: 

- a kereskedelmi tevékenység címe: 2881 Ászár, Malomkert u. 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 formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  

Üzlet                  Mozgóbolt                            Bevásárlóközpont                      Vásár, piac  

Közterületi értékesítés                                Közvetlen értékesítés           Üzleten kívüli kereskedelem  

      Csomagküldő kereskedelem                                     Automatából történő értékesítés 

 

A kereskedelmi tevékenység üzletben történik: NEM 

 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  

                                                                                  42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

        iparművészeti áru       

      

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:---- 

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) 

 

Az üzletben folytatnak-e 

- szeszesital-kimérést: NEM 

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

 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 

megnevezése, engedély száma, hatálya: - 

 

Kereskedelmi tevékenység  

-megkezdésének: 2013. november 22. 

-módosításának:  

-megszűnésének: 

 időpontja. 
 


