
NYILVÁNTARTÁS 
B) Mőködési engedéllyel rendelkezı üzletekrıl 

 
 
 
1.B. Elızmények 
 
2.B. Böır Gyula 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Széchenyi u. 7. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám:  
Statisztikai szám: 72990258 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: - 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Jászai M. u. 28., 757/2 hrsz. 
- elnevezése: Matyi Pince 
- alapterülete(m2): 37 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Nagykereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2008.12.09. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 



3.B. Berend Andrásné 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 23. 
Cégjegyzékszám, vállalkozói nyilvántartási szám: 20944908 
Statisztikai szám: 60467940 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 5:00-17:00 
Szombat: 5:00-12:00 
Vasárnap: 7:00-11:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 23., 40/2 hrsz. 
- elnevezése: MINI ABC 
- alapterülete(m2): 18 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1. Élelmiszer 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.5. Hús- és hentesáru 
1.6. Hal 
1.7. Zöldség- és gyümölcs 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt 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, főszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 
42. Díszmőáru, mőalkotás, népmővészeti és 

iparmővészeti áru 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
59. Háztartási elem 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, sör, 
pezsgı, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító hatóság 
megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység  -megkezdésének: 2010.06.28. 

      -megszőnésének: 2012.08.13. 
idıpontja. 



4.B. Hatszöglető Büfé Kkt. 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 15/b. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 11-03-001521 
Statisztikai szám: 23606827 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Szombat: 5:30-22:00 
Vasárnap: 7:30-20:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Köztársaság u. 15/b. 
- elnevezése: Hatszöglető Büfé Kkt. 
- alapterülete(m2) : 87 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1.1. Meleg-, hideg étel 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.5. Húsáru 
1.7. Zöldség 
1.8. Kenyér 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

1.10.Sajt 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 
sör, pezsgı, dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2003.07.07. 
- módosításának: 2012.01.03. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 



5.B. Horák Zsoltné 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Kinizsi u. 3. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 10651509 
Statisztikai szám: 64596141 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Péntek-Szombat: 15:00-24:00 
    Vasárnap és ünnepnapokon: 15:00-22:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 1/a., 2 hrsz. 
- elnevezése: DIANA PRESSZÓ 
- alapterülete (m2): 100 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 
sör, pezsgı, dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2007.08.15. 
- módosításának: 2008.07.16. 
- megszőnésének: 2012.02.01. 
idıpontja. 

 
 



6.B. Jámbor Vilmosné 
 
Cím, székhely: 2870 Kisbér, Patak u. 8. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám:  
Statisztikai szám: 48770309 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Malomkert 9., 428 hrsz. 
- elnevezése: Zabla Panzió 
- alapterülete (m2): 1013 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: - 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2003.01.01. 
- módosításának: 2009.12.22. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 



7.B. Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ 
 
Cím, székhely: 2870 Kisbér, Komáromi u. 15. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 11-02-000187 
Statisztikai szám: 10049154 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı: 6:00-12:00 
Kedd-Péntek: 6:00-16:00 
Szombat: 6:00-11:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Gyıri út 1/a., 6/2 hrsz. 
- elnevezése: 10. sz. ABC 
- alapterülete(m2): 303 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek; a kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények 
- egyéb termékek megnevezése: 1.1. Meleg-, hideg étel 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.5. Hús- és hentesáru 
1.6. Hal 
1.7. Zöldség- és gyümölcs 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt 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, főszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) 

1.12.Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termék 
(gyógynövény, biotermék, testépítı szer stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágynemő, 
asztalterítı, törölközı, kötıfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szınyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tő, varrócérna, 
gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, 
bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı); 

5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.); 

6. Lábbeli- és bıráru; 



7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk; 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági 
cikk; 

10. Audió- és videóberendezés; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.); 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány; 
18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítık stb.); 

27. Játékáru; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék (vérnyomásmérı, hallókészülék, 
ortopéd cipı, mankó stb.); 

30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
34. Szexuális termék; 
37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédı szer, termésnövelı anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, 
kötözıfonal, zsineg stb.); 

43. Emlék- és ajándéktárgy 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 

sör, pezsgı, dohánygyártmány 
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2003.01.01. 
- módosításának: 2010.04.09. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 



8.B. Koczkás Andrea 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Jászai M. tér 2. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 17334070 
Statisztikai szám: 65679878 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 9:00-17:00 
Szombat: 8:00-12:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Jászai M. tér 2., 227/2 hrsz. 
- elnevezése: Ír használtruha 
- alapterülete(m2): 49 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk,  

                                      bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı) 
5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk, stb.) 
6. Lábbeli- és bıráru 
20. Illatszer, drogéria 
27. Játékáru 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2009.01.08. 
- módosításának: 2010.05.17. 
- megszőnésének: 2011.02.01. 
idıpontja. 



9.B. Kovács Levente 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 23. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám:  
Statisztikai szám: 76244339 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: - 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 23., 40/1 hrsz. 
- elnevezése: Termelıi borkimérés 
- alapterülete(m2): 450 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Nagykereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2003.01.01. 
- módosításának: 2008.12.09. és 2009.05.19. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



10.B. Madarász Zoltán 
 
Cím, székhely: 9028 Gyır, Sági u. 6/c. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 3090829 
Statisztikai szám: 47047307 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 16:00-17:00 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Széchenyi u. 7/a., 907/1 hrsz. 
- elnevezése: Táp-Takarmánybolt 
- alapterülete(m2): 23 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 32. Állateledel, takarmány 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2004.01.19. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



11.B. Morvai Kft. 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 25-27. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 11-09-005582 
Statisztikai szám: 11472045 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 8:00-16:00 
Szombat: 8:00-12:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Köztársaság u. 25-27., 265 hrsz. 
- elnevezése: MORVAI KFT. ITAL KERESKEDÉS 
- alapterülete(m2): 95 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 1.1. Meleg-, hideg étel 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

16. Könyv 
24. Palackos gáz 
32. Állateledel, takarmány 
37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédı szer, termésnövelı anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, 
kötözıfonal, zsineg stb.); 

43. Emlék- és ajándéktárgy 
47. Személygépjármő 
48. Egyéb gépjármő (tehergépjármő, lakókocsi, 3,5 

tonnánál nehezebb gépjármő) 
49. Személygépjármő és egyéb gépjármő-alkatrész 

és tartozék 
50. Motorkerékpár 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 
sör, pezsgı, köztes alkoholtermék 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2007.12.27. 
- módosításának: 2010.02.01. 
idıpontja. 



12.B. Müller Szabolcs 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Vörösmarty u. 1/F. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 10572688 
Statisztikai szám: 64570989 
Az 1. sz. üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Csütörtök, Vasárnap: 08:00-13:00 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Vörösmarty u. 1/F. 
- elnevezése: Szabolcs Bazár 
- alapterülete(m2) : 200 

A 2. sz. üzlet 
- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 06:00-15:00 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Vörösmarty u. 1/F. 
- elnevezése: Pecsenyesütı 
- alapterülete(m2): 6 

 
Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 

- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése (1. sz. üzlet): 46. Használtcikk 
- egyéb termékek megnevezése (2. sz. üzlet): 1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és  
szeszesital 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése (2. sz. üzlet): 
alkoholtermék, bor, sör 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (1. és 2. sz. üzlet) 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2006.02.01. 
- módosításának: 2009.05.07. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 



13.B. Nagy Zoltánné 
 
Cím, székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 50/A. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 3710257 
Statisztikai szám: 48690740 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Vasárnap: 14:00-19:00 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 1/a., 2 hrsz. 
- elnevezése: Fagyizó 
- alapterülete(m2): 21 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2009.05.04. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



14.B. Riezné Lipovicz Veronika 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Ady E. u. 26. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 3334534 
Statisztikai szám: 61662186 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: - 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Ady E. u. 26., 57 hrsz. 
- elnevezése: Virágbolt 
- alapterülete(m2): 15 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése:  30. Virág és kertészeti cikk 

43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2008.12.11. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



15.B. Sebestyén Imre 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Báthori u. 9. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: - 
Statisztikai szám: 72993828 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: - 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Báthori u. 9., 894/2 hrsz. 
- elnevezése: Termelıi borkimérés 
- alapterülete(m2): 20 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése: 1.2. Szeszesital 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Nagykereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2003.01.01. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



16.B. Szabó Gábor 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Vörösmarty u. 1/B. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 4784614 
Statisztikai szám: 48741846 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 7:00-16:00 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Jászai M u. 36-38., 763 hrsz. 
- elnevezése: Borház 
- alapterülete(m2): 159 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése:  1.2. Szeszes ital 

1.3. Palackozott szeszes ital 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Nagykereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2007.08.31. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 



17.B. Szalai Miklós 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Gyıri út 7. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 16118129 
Statisztikai szám: 65538991 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Ápr.1.-Szept.30.: Hétfı-Vasárnap: 11:00-21:00 
    Okt.1.-Márc.31.:  Kedd-Vasárnap: 13:00-20:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Gyıri út 7., 1113/2 hrsz. 
- elnevezése: Büfé 
- alapterülete(m2): 32 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1.1. Meleg-, hideg étel 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.5. Hús- és hentesáru 
1.7. Zöldség- és gyümölcs 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt 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, főszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 
sör, pezsgı, dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2008.07.31. 
- módosításának: 2010.10.01. 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 



18.B. Zalka László 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Klapka Gy. u. 13. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám:  
Statisztikai szám: 48587789 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Péntek: 5:00-17:00 
    Szombat: 5:00-12:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Gyıri út 10/a., 675/2 hrsz. 
- elnevezése: MINI ABC 
- alapterülete(m2): 45 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1. Élelmiszer 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.5. Hús- és hentesáru 
1.7. Zöldség- és gyümölcs 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt 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, főszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, 
állvány stb.); 

20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 
sör, pezsgı, dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2008.01.30. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 



19.B. Zséfár Gyuláné 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Ady E. u. 32. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 13672275 
Statisztikai szám: 65155503 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: tanítási munkanapokon 
- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Kossuth L. u. 26., 209 hrsz. 
- elnevezése: Iskola konyha 
- befogadóképessége: 300 fı 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: - 
- egyéb termékek megnevezése:  1.1. Meleg-, hideg étel 

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

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

- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: - 
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2007.12.06. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: 2010.09.30. 
idıpontja. 

 
 



20.B. Zséfár Krisztina 
 
Cím, székhely: 2881 Ászár, Gyıri út 5. 
Cégjegyzékszám,              
vállalkozói nyilvántartási szám: 17133680 
Statisztikai szám: 65662683 
Az üzlet 

- napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfı-Csütörtök, Szombat-Vasárnap: 5:30-22:00 
Péntek: 5:30-24:00 

- címe, helyrajzi száma: 2881 Ászár, Gyıri út 5., 14 hrsz. 
- elnevezése: ARANYFÜRT ÉTTEREM 
- alapterülete(m2): 150 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
- üzletköteles termékek megnevezése: dohánytermékek 
- egyéb termékek megnevezése: 1.1. Meleg-, hideg étel 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütıipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
szükséges kellék) 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
- a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti jövedéki termékek megnevezése: alkoholtermék, bor, 

sör, pezsgı, dohánygyártmány 
Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem 
 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység megnevezése, termékek köre, kiállító 
hatóság megnevezése, engedély száma, hatálya: - 
 
Kereskedelmi tevékenység 

- megkezdésének: 2009.01.05. 
- módosításának: - 
- megszőnésének: - 
idıpontja. 

 
 
 
 


