
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Badacsonytomaj Város Önkormányzat

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Nagy Gézáné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 8300 Tapolca, Vajda J. u. 59.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Vajda J. u. 59.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5581311

statisztikai szám: 542360594722231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1995.02.15. 2017.06.16.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj,Hõsök tere 3.

1/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

1.5 Hús-és hentesáru

III / 3. Üzletek 1/2010

8258 Badacsonytomaj,Hõsök tere 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hús- és Húsáru ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 38
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

12:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 12:00 - ig
07:00 - tól 12:00 - ig

2016.0616-09.01:     H-    7 -12
K-P:   7-17
Szo-V: 7-12
2017.09.02.- 2018.06.01.  H: zárva
K-P: 7-17
Szo: 7-12
V:    zárva

Egyéb nyitvatartás:
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BLTP Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 1211 Budapest , Kossuth L. u. 62.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1211 Budapest, Kossuth L. u. 62.

0109926255

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144053056810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.05.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Park u. 8.

6/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

6 Lábbeli- és bõráru

30 Virág és kertészeti cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 6/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 6/2010

8261 Badacsonytomaj, Park u. 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Nádas ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.02.05.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

19:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hidvégi Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4521640

statisztikai szám: 541531291629231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.26.

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

8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.

7/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2010

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

59 Fonottáru

III / 3. Üzletek 7/2010

8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Fonottáru BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.18. 2012.07.10.

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

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 10.

8/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

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

27 Játékáru

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

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

43 Emlék- és ajándéktárgy

44 Numizmatikai termék

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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Sojo Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 9023 Gyõr , Körkemence u. 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9023 Gyõr, Körkemence u. 15.

0809016342

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4581497

statisztikai szám: 143123284719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.18.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony, 2556. hsrz.

10/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

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

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

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 10/2010

8261 Badacsony, 2556. hsrz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sojo Ajándék ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.03.10.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szita Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Balaton utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Balaton utca 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5766345

statisztikai szám: 538840445610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.18.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 2.

11/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 11/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 11/2010

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 2.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 2.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 70

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Part Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Radnóti u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Radnóti u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: õstermelõ

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.18.

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

8261 Badacsonytomaj, Radnóti u. 9.

12/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 12/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 12/2010

8261 Badacsonytomaj, Radnóti u. 9.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

8261 Badacsonytomaj, Radnóti u. 9.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Zöld Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 8330 Sümeg , Építõk útja 62.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8330 Sümeg , Építõk útja 62.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6739749

statisztikai szám: 635319745530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.18. 2014.04.30.

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

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/3. hrsz.

13/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

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

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 00176/2011. számú külön engedélye
1.1  Meleg hideg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital

Jlen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 13/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 13/2010

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/3. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/3
hrsz.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

40A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2013.03.25.

Hétfõ 10:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig

ápr.1- ápr.30.  10-20
máj.01- 31.       10-21
jún. 1.-30.        10-22
júl.1 -aug.31.    10-24
szept.1.- 30.     10-21
okt.1- 31.          10-20
nov.1.- márc. 31. zárva

Egyéb nyitvatartás:

Sipos Borház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ utca 23.

1909509565

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135173241102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.18.

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

8257 Badacsonytomaj,Szõlõ u. 23.

15/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 15/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 15/2010

8257 Badacsonytomaj,Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sipos BorházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.25.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sipos Tihamér

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

kistermelõ regisztrációs száma: õstermelõ

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22.

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

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

16/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 16/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 16/2010

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sipos Termelõi BorkimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bazalt Borház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.

0109688780

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.

17/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 17/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 17/2010

8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bazalt BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Thassos Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.

1906505788

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 236507927112117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22. 2017.08.30.

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

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.

18/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

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

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

III / 3. Üzletek 18/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csi-Ri Sport és LakástextilÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

10:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

10:00 - tól 14:00 - ig

10:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Csanádi Pincészet Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 24.

1906501555

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272423040121117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22.

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

8257 Badacsonytoma, Füredi út 24.

20/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 20/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 20/2010

8257 Badacsonytoma, Füredi út 24.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csanádi PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Baumann Szabolcs

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2. hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 135257

statisztikai szám: 623422901107231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22. 2017.09.11.

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

8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2 hrsz.

22/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

59 Szikvíz

III / 3. Üzletek 22/2010

8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Szabi SzikvízÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Pigál Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 8500 Pápa , Hatodik u.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8500 Pápa , Hatodik u.

1906001020

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104050285510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.22.

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

32



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonyõrs, Szõlõhegyi u. 57.

23/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 23/2010

megnevezés

sör

bor

III / 3. Üzletek 23/2010

8257 Badacsonyõrs, Szõlõhegyi u. 57.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pigál ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Mészáros Éva Ágnes

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Rózsa F. köz 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Borozó sor 1289/8 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3711227

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2010.11.23.

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

8261 Badacsony, Borozó sor 1289/8. hrsz.

25/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 25/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 25/2010

8261 Badacsony, Borozó sor 1289/8. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsonyi Büfé- FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Biró Porta Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Ley J. u. 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsony, Egry park 1.

1906502768

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21.

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

36



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony, Egry park 1.

27/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám

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

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
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3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8 Hangszer

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

16 Könyv

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

30 Virág és kertészeti cikk

38 Fotócikk

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

III / 3. Üzletek 27/2010

8261 Badacsony, Egry park 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Ajándék Játék ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Milfait Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út

kistermelõ regisztrációs száma: 27017

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21.

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

8258 Badacsonytomaj, Római út

28/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 28/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 28/2010

8258 Badacsonytomaj, Római út  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

8258 Badacsonytomaj, Római útÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dankó István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út 138.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út 138.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5632931

statisztikai szám: 542840835610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21.

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

8258 Badacsonytomaj, Római út 138.

29/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 29/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 29/2010

8258 Badacsonytomaj, Római út 138.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kororna ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 120

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Marapapír Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

1909512515

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 124458174762113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.03.17.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

30/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8 Hangszer

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10 Audió- és videóberendezés

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

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

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

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

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

53 Irodagép, -berendezés, irodabútor

56
Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakõ)

III / 3. Üzletek 30/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

PapírboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 45

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.03.17.

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Edegger Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 235.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 235.

1909505332

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 119918411102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2015.04.17.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 235.

31/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 31/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 31/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 31/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 235.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Edegger PincészetÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 51
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 18:00 - ig

2015.05.01-05.11 H-V: 11-18
05.12-05-22 H-P : 11-16
05.23- 05.24 Szo-V : 10-19
05.25  zárva
05.26- 06.14. H-P 11-16
06.15-08.30. H-V  11-18

Egyéb nyitvatartás:
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Csala Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 68.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 68.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 15362674

statisztikai szám: 653897974779231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2015.10.01.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u 6

32/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 32/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

6 Lábbeli- és bõráru

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

III / 3. Üzletek 32/2010

8258 Badacsonytomaj, Balaton u 6 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Használtruha ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

- tól - ig

2015. 10.01- 2016.04.03. zárva
2016.04.04- tõl  : H-P : 8-16
Szo : 8-11
V:    zárva

Egyéb nyitvatartás:
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Menü Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

33/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

1909516761

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247603375629113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2014.06.13.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

33/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

Tapolcai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 051/2014. sz különengedélye
1.1 Hideg - meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital

jelen engedély visszavonásig érvényes

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 33/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 33/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 3. Üzletek 33/2010

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Iskola KonyhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 210

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bóna Vendelné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Ady E. u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca , Ady E. u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3690883

statisztikai szám: 542319824778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21.

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

8261 Badacsony, Pavilon sor 1296 hrsz.

35/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

54



27 Játékáru

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

27 Játékáru

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 35/2010

8261 Badacsony, Pavilon sor 1296 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Játék Ajándék ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 24

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Mezei Edit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 8264 Szigliget , Strandfürdõ 887/2. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8264 Szigliget , Strandfürdõ 887/2. hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3726804

statisztikai szám: 540327904778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2015.07.16.

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

8261 Badacsony, Pavilon sor 1296. hrsz.

36/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

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

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

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

6 Lábbeli- és bõráru

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 36/2010

8261 Badacsony, Pavilon sor 1296. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

GyermekdivatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Dr. Sellyei Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj  Római u 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5326620

statisztikai szám: 540138104719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.21. 2014.03.18.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

37/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 37/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 37/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

38 Fotócikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 37/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Irka-FirkaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Blaskovics Iván

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 217.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 217.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 0000000

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Római út 217.

38/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 38/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 38/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 38/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 217.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Blakovics PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szalai Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

39/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 127.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 127.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3990877

statisztikai szám: 543058075610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2014.02.12.

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

8261 Badacsonytomaj, Római út 127.

39/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

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

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Tapolca Járási
Állategészségügyi  és Élelmiszerellenõrzõ Hivatala
kistermelõi regisztrációs száma: 18 03 T 0217
a nyilvántartásba vétel az alábbi tevékenyésgekre vonatkozik:
- növényi eredetû alaptermékek : zöldség gyümölcs
- növényi eredetû feldolgozott termékek : zöldsébõl feldolgozott termékek, gyümölcsbõl feldolgozott termékek
- falusi vendégasztal
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 39/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 39/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 39/2010

megnevezés

alkoholtermék

bor

III / 3. Üzletek 39/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 127.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Németh PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szabó Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 13.

kistermelõ regisztrációs száma: 75580652

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, HÁrsfa utca 13.

40/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 40/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 40/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 40/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 40/2010

8258 Badacsonytomaj, HÁrsfa utca 13.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szabó PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Faragó és Fiai Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Csendes dülõ 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Csendes dülõ 7.

kistermelõ regisztrációs száma: 20346153

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj, Csndes dülõ 7.

42/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 42/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 42/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 42/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 42/2010

8257 Badacsonytomaj, Csndes dülõ 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Öreg PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 55

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Part Imréné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4625081

statisztikai szám: 538515185610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 11.

44/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 44/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 44/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 44/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 44/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 11.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Imre BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Fodorné Pálffy Edit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

45/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6.

kistermelõ regisztrációs száma: 264802

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6.

45/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

72



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 45/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 45/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 45/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 45/2010

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Házibor kimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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CSB-Ker 2009. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

46/2010neve:

címe: 8263 Badacsonytördemic, Római út 186.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8263 Badacsonytördemic, Római út 186.

1909511992

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149228315610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.03.23.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, strand

46/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 46/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 46/2010

megnevezés

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 46/2010

8261 Badacsonytomaj, strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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PLatán BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 24,5

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Vába VK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

47/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Major u. 46.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Major u. 46.

0109892321

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141761576420113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8257 Badacsonytomaj, Major u. 46.

47/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 47/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 47/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 47/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 47/2010

8257 Badacsonytomaj, Major u. 46.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Váli Bor-Váli PInceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bedõ Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

48/2010neve:

címe: 8308 Zalahaláp, Alkotmány u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Strand

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6260880

statisztikai szám: 539553446831231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2011.03.21.

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

8261 Badacsonytomaj, Strand

48/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 48/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 48/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 48/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 48/2010

8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Strand BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tompos Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

50/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, KOssuth L. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, KOssuth L. u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5279798

statisztikai szám: 538840755610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2014.07.09.

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

8261 Badacsonytomaj, KOssuth L. u. 1.

50/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 50/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 50/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 50/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 50/2010

8261 Badacsonytomaj, KOssuth L. u. 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vig Bacchus ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Weller András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

51/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út 28.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5853839

statisztikai szám: 538840755610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Római út 28.

51/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 51/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 51/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 51/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 51/2010

8258 Badacsonytomaj, Római út 28.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Weller BorházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Teke Jenõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

52/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1862920

statisztikai szám: 625385215610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.

52/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 52/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 52/2010

megnevezéssorszám

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

III / 3. Üzletek 52/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsony PékségÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Elsõ Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

53/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

1909504310

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

53/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 53/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 53/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 53/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 53/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szeremley BortárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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La Vita Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

55/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 105.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 105.

0109565027

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj,Kisfaludy u. 105.

55/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

89



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 55/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 55/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 55/2010

megnevezés

bor

Gelencsér Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

56/2010neve:

címe: 8262 Badacsonytördemic , Római út 175.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8262 Badacsonytördemic, Római út 175.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5356356

statisztikai szám: 542129475610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Strand

56/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 56/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 56/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 56/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 56/2010

8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Grill BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Ice-Boyc Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

57/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantótit út

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Káptalantótit út

1906508888

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út

57/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 57/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 57/2010

megnevezéssorszám

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

III / 3. Üzletek 57/2010

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Nagykereskedelmi RaktárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 170

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Börcsök János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

59/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma: 1459010

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

59/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 59/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 59/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 59/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 59/2010

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Börcsök Házibor kimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Gelencsér Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

60/2010neve:

címe: 8262 Badacsonytördemic , Római út 175.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8262 Badacsonytötdemic, Római út 175.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5356356

statisztikai szám: 542129475610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Strand

60/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 60/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 60/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 60/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 60/2010

8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Pizza HázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 19,7

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Varga Pincészet Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

61/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.

0109661245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.

61/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 61/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 61/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 61/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 61/2010

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Varga Termelõi BorkimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 61

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Takács Ilona

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

63/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 8.

kistermelõ regisztrációs száma: 115289

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 8.

63/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 63/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 63/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 63/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 63/2010

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ilona PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

64/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 202.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 202.

kistermelõ regisztrációs száma: 799732

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Római út 202.

64/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 64/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 64/2010

megnevezéssorszám

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

III / 2. Jövedéki termékek 64/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 64/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 202.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fortuna Termelõi BorkimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ylvasand Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

65/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kurucz körút 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kurucz körút 5.

1909504987

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8258 Badacsonytomaj, Kurucz körút 5.

65/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 65/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 65/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

106



III / 2. Jövedéki termékek 65/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 65/2010

8258 Badacsonytomaj, Kurucz körút 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Villa Márika PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Cselevi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

66/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

1906508329

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

66/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 66/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 66/2010

megnevezéssorszám

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 66/2010

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Divat Ajándék ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Cselevi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

67/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

1906508329

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.

67/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 67/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 67/2010

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 67/2010

8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Fantázia DivatáruÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

V-Bor Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

68/2010neve:

címe: 1112 Budapest, Cseresznye u. 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.

0109366670

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 120026764634113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2014.07.07.

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

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. 2039 hrsz

68/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 68/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 68/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 68/2010

megnevezés
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bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 68/2010

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. 2039 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vargabor ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Borbarátok N&N Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

72/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

1909506104

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

113



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

72/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 72/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 72/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 72/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 72/2010

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Borbarátok ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagy és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

74/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsösk tere 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsösk tere 1.

1906501245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1291. hrsz.

74/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 74/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 74/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 74/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 74/2010

8258 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1291. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Borpatika PálinkaházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Edegger Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

75/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 212.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 212.

1909505332

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/9. hrsz.

75/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 75/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 75/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 3. Üzletek 75/2010

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/9. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Edegger BorászatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 51

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

119



Hidvéginé Mejlinger Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

77/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5776233

statisztikai szám: 633036834771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2014.02.07.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10.

77/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 77/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 77/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

III / 3. Üzletek 77/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Varázs DivatáruÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Sipos László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

79/2010neve:

címe: 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18136497

statisztikai szám: 747518465610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2014.06.27.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Strand

79/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 79/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 79/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 79/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 79/2010

8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Midi BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 07:22 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sipos Borház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

80/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

1909509565

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

80/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 80/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 80/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 80/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 80/2010

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fertályos PInceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dem-Team Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

81/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Kiskör út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj Kiskör út 2.

1906509686

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 245472845610117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2016.06.17.

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

8261 Badacsonytomaj, KIsfaludy S. u. 26.

81/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 81/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 81/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 81/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 81/2010

8261 Badacsonytomaj, KIsfaludy S. u. 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Rózsakõ BorpinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Winkler Péter

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

85/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Strand

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Strand

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2567594

statisztikai szám: 538764185610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Strand

85/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 85/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 85/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 85/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 85/2010

8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Sörözõ BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kovács László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

86/2010neve:

címe: 8284 Nemesgulács , Simon I. ltp. 6/3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 6/3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3109957

statisztikai szám: 542379195610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22. 2017.03.06.

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

8261 Badacsonytomaj, Római út 194.

86/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 86/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 86/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 86/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 86/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 194.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Família BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30 fõ

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagy és Társa Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

87/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsösk tere 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsösk tere 1.

1906501245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 1289/6 hrsz.

87/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 87/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 87/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 87/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 87/2010

8261 Badacsonytomaj, 1289/6 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Alapozó FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 48

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Majer Géza

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

88/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5567847

statisztikai szám: 540531155610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 19.

88/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 88/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 88/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 3. Üzletek 88/2010

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 19.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Katica VnedéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 120

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Békássy János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

89/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 156.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 156.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5784882

statisztikai szám: 539610575610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.22.

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

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 17.

89/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 89/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 89/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 89/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 89/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 17.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kéknyelû BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

MOL Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

91/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.

0110041683

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2013.10.24.

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

8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.

91/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 103/2013 számú engedélye:
1.1 Hideg-meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.7 Zöldség gyümölcs
1.8 Kenyér és pékáru, sütõipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Égyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék
32. Álleteledel, takarmány

Engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 91/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 91/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

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

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

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)
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12 Telekommunikációs cikk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

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

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

34 Szexuális termék

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

53 Irodagép, -berendezés, irodabútor
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59 egyéb: autópályamatrica, E-útdíj (viszonylati jegy) szerencsejáték értékesítés, parkolójegy
értékesítés, horgászjegy,

III / 3. Üzletek 91/2010

8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Mol BenzinkútÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Stimmel Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

93/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.

1909500028

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.

93/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 93/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 93/2010

megnevezéssorszám

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru
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21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Üzletek 93/2010

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Stimmel KereskedésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 48

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Polus Coop Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

94/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8400 Ajka, Szabadság tér 7.

1910001014

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104027404711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2017.08.29.

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

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.

94/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 94/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 94/2010

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

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

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

16 Könyv

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27 Játékáru

III / 2. Jövedéki termékek 94/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 94/2010

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Bazalt ABCÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 244

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Badacsony Vitorlás Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

95/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Kikötõ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Kikötõ

1909506359

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

149



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kikötõ

95/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 95/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 95/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 95/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 95/2010

8261 Badacsonytomaj, Kikötõ  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vitorlás ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Sipos László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

97/2010neve:

címe: 8284 Nemesgulács , Simon I. ltp. 10/4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18136497

statisztikai szám: 747518465610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Strand

97/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 97/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 97/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 97/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 97/2010

8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Midi BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szabó Szilárd

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

98/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 10887280

statisztikai szám: 646253574719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 18.

98/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 98/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 98/2010

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag
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15 Szaniteráru

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Üzletek 98/2010

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 18.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fixpont Iparcikk ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

101/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5424996

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca

101/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 101/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 101/2010

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag
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21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

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

III / 3. Üzletek 101/2010

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

NövénypatikaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szente Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

104/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Bárdos Lajos u. 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca Bárdos Lajos u. 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5504592

statisztikai szám: 539014004799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2014.10.18.

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

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

104/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 104/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 104/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 104/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 104/2010

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Buci BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

március 1.- április 30.        H-V 8-20
május 1.-szeptember 15.  H-V 7- 1 ( éjjel)
szeptember 16. - nov. 30. H-V 8-20
december 1. - febr. 28.   ZÁRVA

Egyéb nyitvatartás:
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Sötét Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

105/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6146474

statisztikai szám: 539391685610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2016.05.31.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

105/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

Tapolca Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 033/2016. számú különenegedélye
1.1 Meleg - hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.4 temékkörön belül a hûtést igénylõ cukrászati készítményeknek külön hûtõt kell biztosítani  helybeni fagylalt
fõzéséhez nem járutak hozzá.
jelen enegedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 105/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 105/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 3. Üzletek 105/2010

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Aranykagyló ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 110

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sötét Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

106/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6146474

statisztikai szám: 539391685610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2016.06.06.

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

8258 Badacsonytomaj, Riviéra Kemping

106/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

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

Tapolca Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 091/2010. sz különengedélye

Jelen engedély visszavonásig érvényes.

164



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 106/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 106/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 106/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 106/2010

8258 Badacsonytomaj, Riviéra Kemping kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Aranykagyló FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bereczné Csincsi Erika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

112/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 53992736

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.

112/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 112/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 112/2010

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru
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III / 3. Üzletek 112/2010

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csempe BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 22

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Badacsonyi Kertépítõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

113/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13.

1909509264

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 225. hrsz.

113/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 113/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 113/2010

megnevezéssorszám

30 Virág és kertészeti cikk

III / 3. Üzletek 113/2010

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 225. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Tavirózsa KertészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

White Lucifer Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

114/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

0106756741

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

114/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 114/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 114/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Üzletek 114/2010

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Presszó JátékteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Zeug Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

115/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 14.

1906502392

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

172



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaéudy u. 14.

115/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 115/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 115/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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Rieger Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

116/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Batthyány u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Batthyány u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 10961278

statisztikai szám: 646355385610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2011.08.19.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

116/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

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

174



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 116/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 116/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 116/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 116/2010

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Bázis BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

08:00 - tól 04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gyimesi Péter

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

117/2010neve:

címe: 8256 Ábrahámhegy, Sziget u. 66.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8256 Ábrahámhegy, Sziget u. 66.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51620840

statisztikai szám: 683537865610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2014.04.14.

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

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/2. hrsz.

117/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

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

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenõrzõ Hivatal által kiállított
18 03 KE 078/2013. számú külön engedély alapján
1.1 Hideg- meleg étel
1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszesital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül pizza, hamburger, hot dog, gyros készítése engedélyezett, Húselõkészítõ hiányában csak
elõkészítést nem igénylõ alapanyagok használhatók

Jelen engedély visszavonásig érvényes.

177



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 117/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 117/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 117/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 117/2010

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Sörsarok BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig

04.01-04.30.    10-19
05.01.- 06.15   10-22
06.16.-08.30.   10-24
09.01.-09.30    10-21
10.01-10.30.    10-18
10.31.-03.31.   zárva

Egyéb nyitvatartás:

Rompos és Zöld Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

119/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1292. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1292. hrsz.

1909502766

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1292. hrsz.

119/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

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

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

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 119/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 119/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

2 Dohányterméket kiegészítõ termék
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III / 2. Jövedéki termékek 119/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 119/2010

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1292. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vigadó BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagyné Tánczos Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

121/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Véndeki u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Véndeki u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9045891

statisztikai szám: 641846545610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23. 2015.03.05.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 202.

121/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 121/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 121/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 3. Üzletek 121/2010

8261 Badacsonytomaj, Római út 202.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fortuna Büfé BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Korbély László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

122/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5131313

statisztikai szám: 541374241102231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.23.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

122/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 122/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 122/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 122/2010

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 122/2010

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Korbély PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

185



Vasi Kapacitás Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

125/2010neve:

címe: 9700 Szombathely , Széll Kálmán u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9700 Szombathely , Széll Kálmán u. 19.

1809103535

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 115131044120113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.12.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Tátika Üzletházban 2556. hrsz.

125/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 125/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 125/2010

megnevezéssorszám

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 125/2010

8261 Badacsony Tátika Üzletházban 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Xénia Ajándék ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.02.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szalai Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

127/2010neve:

címe: 9028 Gyõr , Kakashegyi u. 2/B.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9028 Gyõr , Kakashegyi u. 2/B.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5083772

statisztikai szám: 470925584782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.20.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj,2557/2. hrsz.

127/2010

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

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

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

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

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

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 127/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 127/2010

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 127/2010

8261 Badacsonytomaj,2557/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Heni DivatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 29

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.19.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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ZKP Party Time Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

129/2010neve:

címe: 4024 Debrecen , Kossuth u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4024 Debrecen , Kossuth u. 9.

0909016635

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.

129/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 129/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 129/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 129/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 129/2010

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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A PartÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 100

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.26.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szeremley Borház  Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

130/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

1909511574

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147791835610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.29. 2016.11.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 5.

130/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 130/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 130/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 130/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Szent Orbán Borház ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 75

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

2016. 11.23. - 2017.03.31. -ig zárva

Egyéb nyitvatartás:

Borbarátok N & N Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

131/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út

1909506104

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 14.

131/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 131/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 131/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

195



III / 2. Jövedéki termékek 131/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 131/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 14.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bororzó BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

25

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.03.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Galpharma kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

132/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj , Fõ út 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 20.

1609009628

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 20.

132/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 132/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 132/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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III / 2. Jövedéki termékek 132/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 132/2010

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 20.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsony Kávéház, TeaházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

40

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.03.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Balatoni Délután Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

133/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj , Füredi út 38.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 38.

0109904890

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144628944110113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257Badacsonytomaj, Füredi út 38.

133/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 133/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 133/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 133/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 133/2010

8257Badacsonytomaj, Füredi út 38.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sipos BortárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.05.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Viosz Judit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

136/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20844499

statisztikai szám: 755014315610124

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19.

136/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 136/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 136/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 136/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

III / 3. Üzletek 136/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Hertelendy BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 49

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 25

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.03.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Lantanius Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

138/2010neve:

címe: 8230 Balatonfüred , Rákóczi u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred , Rákóczi u. 9.

1909509774

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140627794110113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.

138/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 138/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 138/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 138/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 138/2010

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Il Capitano Night ClubÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 120

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.05.

Hétfõ 21:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

21:00 - tól 04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Teke Jenõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

142/2010neve:

címe: 9675 Bögöte , Szabadság u. 56.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9675 Bögöte , Szabadság u. 56.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1862920

statisztikai szám: 625385214711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258Badacsonytomaj, Fõ út 3.

142/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 142/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 142/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 142/2010

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 142/2010

8258Badacsonytomaj, Fõ út 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsonyi Anna KertÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

25

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.20.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Gelencsér Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

143/2010neve:

címe: 8261 Badacsonytördemic , Római út 175.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytördemic , Római út 175.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5356356

statisztikai szám: 542129471072231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

Devecser Meggyeserdõ használtcikk piac

143/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 143/2010

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 143/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 143/2010

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 143/2010

Devecser Meggyeserdõ használtcikk piac  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Pizza Ház BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 10

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.17.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Elsõ Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

144/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.

1909504310

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113214751102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

210



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 7.

144/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 144/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 144/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 144/2010

megnevezés

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 144/2010

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szeremley UdvarházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 120

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 90

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.11.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Vasi kapacitás Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

145/2010neve:

címe: 9700 Szombathely , Király u. 8/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9700 Szombathely , Király u. 8/A.

1809103535

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 115131044521113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.

145/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 145/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 145/2010

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 145/2010

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Móló StrandcikkÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.25.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Korrekt-N 2010. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

147/2010neve:

címe: 8200 Veszprém , Szikra u. 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8200 Veszprém , Szikra u. 43.

1909512567

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226064394771113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.

147/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 147/2010

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 147/2010

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

III / 3. Üzletek 147/2010

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Top-Mix DivatáruÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 127

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.31.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Vinociped Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

149/2010neve:

címe: 8184 Balatonfûzfõ , Gagarin u. 8/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8184 Balatonfûzfõ , Gagarin u. 8/A.

1909508287

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135263156330113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Park utca 14.

149/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 149/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 149/2010

megnevezéssorszám

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

III / 3. Üzletek 149/2010

8261 Badacsonytomaj, Park utca 14.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vinociped kerékpár Centrum és SzervízÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.07.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Mékli Bernadett

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

151/2010neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 23.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5650193

statisztikai szám: 539896947782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 2553. hrsz. strand

151/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 151/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 151/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

38 Fotócikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 151/2010

8261 Badacsonytomaj, 2553. hrsz. strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Bazáráru KiskereskedelemÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.08.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

É-SZI 2006. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

152/2010neve:

címe: 9023 Gyõr , Tihanyi Á. út 55/B.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9023 Gyõr , Tihanyi Á. út 55/B.

0809013792

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136750935211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 2559. hrsz.

152/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 152/2010

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 152/2010

megnevezéssorszám

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek 152/2010

8261 Badacsonytomaj, 2559. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Hajóállomási ÁrusításÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1,5 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.03.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bereczné Csincsi Erika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

154/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6629139

statisztikai szám: 539927565246231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.12. 2011.03.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 7.

154/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 154/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 154/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 154/2010

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Algida SarokÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sipos Borház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

155/2010neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

0109739366

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135173241102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Móló 2559. hrsz.

155/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 155/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 155/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 155/2010

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 155/2010

8261 Badacsonytomaj, Móló 2559. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sipos Mobil BorházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 3,8

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Lizy Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

156/2010neve:

címe: 8300 Tapolca , Kazinczy tér 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca , Kazinczy tér 3.

1909512355

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 117315684771113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 1297/1. hrsz.

156/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 156/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 156/2010

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)
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III / 3. Üzletek 156/2010

8261 Badacsonytomaj, 1297/1. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Lizy RuházatÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 5

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.08.03.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Zebu 2005. Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

157/2010neve:

címe: 8256 Ábrahámhegy , Cseresznye u. 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8256 Ábrahámhegy, Cseresznye u. 12.

1906508666

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 221816065540212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 8.

157/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatûsi Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
IGazgatósága Tapolcai Kerületi Állategészségügyi és Élelmsizer-ellenõrzõ Hivatal 28.11/629/2010. számú határozat
külön engedéllyel forgalomba hozható élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására. Az engedély visszavonásig
érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 157/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 157/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 157/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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III / 3. Üzletek 157/2010

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 78

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Caza Living Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 1114 Budapest, Mészöly u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1114 Budapest, Mészöly u. 7.

0109950549

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230490995510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.04.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 203.

3/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X
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Tóth Szilvia

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 23171081

statisztikai szám: 608138534729231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.04.29. 2013.05.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Park u közterület ( Gesztenye sor)

4/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2011

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 4/2011

8261 Badacsony Park u közterület ( Gesztenye sor)  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Cukorka ÁrukÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.04.29.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagy és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

1906501245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272390414711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.10.30. 2011.05.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/4. hrsz.

5/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 5/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 5/2011

8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/4. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Alapozó FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

1906501245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272390414711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.05.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

6/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 6/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 6/2011

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

SörpatikaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

60

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Alter-Ego Invest Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 1066 Budapest , Nagymezõ u. 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1066 Budapest , Nagymezõ u. 33.

0109915220

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133344736810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.

7/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Tapolcai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal 28.11/213/2011. számú külön engedély élelmiszerek
kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 7/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 7/2011

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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A PartÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 100

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Villa Sandahl Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1.

1909507746

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133251210125113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1.

10/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 10/2011

megnevezés

bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Üzletek 10/2011

8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Villa Sandahl VinotékaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 89

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 10

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.06.

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 17:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

00:08 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Mala József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2011neve:

címe: 2700 Cegléd , Õsz u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2700 Cegléd , Õsz u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4161943

statisztikai szám: 507520568559231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony strand 1 m2 terület

12/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2011

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 Jégkása

247



Dr. Sellyei Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2011neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5326620

statisztikai szám: 540138104719923

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 6.

14/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

38 Fotócikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 14/2011

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 6.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Ajándéh-HírlapÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 45

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.25.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szente Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2011neve:

címe: 8300 Tapolca, , Bárdos Lajos u 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca Bárdos Lajos u 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5504592

statisztikai szám: 539014004799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.07. 2014.10.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1. 1298/2 hrsz.

15/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

32 Állateledel, takarmány

38 Fotócikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 15/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 15/2011

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1. 1298/2 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsony ABCÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 300

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

március 1- április 30.  H-V   8-18
május 1. - szept. 15. H-V   7-21
szept. 16.- nov. 30.  H-V   8-18
dec. 1. - febr. 28.       ZÁRVA

Egyéb nyitvatartás:

Jozola Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred , Bartók B. u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred , Bartók B. u. 23.

0106718360

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 201846415630212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 2557/2. hrsz.

16/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2011

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2011

megnevezéssorszám

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 3. Üzletek 16/2011

8261 Badacsonytomaj, 2557/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kürtös KalácsÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.10.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

B 1237 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2011neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

1909512560

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140616135510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.08. 2014.04.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

19/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgataóság Tapolcai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellnõrzõ Hivatal 28.11/385/1/2011. számú küldön engedélye
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 19/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 19/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 19/2011

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 60

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.07.08.

Hétfõ 07:22 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gelencsér Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2011neve:

címe: 8262 Badacsonytördemic , Római út 175.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8262 badacsonytördemic, Római út 175.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5356356

statisztikai szám: 542129471072231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.13. 2014.07.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Strand 1. számú üzlet

21/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Kerületi Állategészsegészségügyi és Élelemiszerellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 0118/2011. sz különengedélye
1.1 Hideg meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozot alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru
Csak egyszer használatos eldobható edényzet használható kiszolgálásra
Jelen engedály visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 21/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 21/2011

8261 Badacsonytomaj Strand 1. számú üzlet kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Tésztaház BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.07.08.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Total Clean 2001. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2011neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg , Szabadság u. 3/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg , Szabadság u. 3/a.

2009067045

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136047698121113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.

22/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2011

megnevezéssorszám

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Üzletek 22/2011

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Mosoda és RuhatisztítóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Balatoni Délután Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2011neve:

címe: 1054 Budapest , Alkotmány utca 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1054 Budapest , Alkotmány utca 12.

0109904890

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

23/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2011

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

59 Termelõi borkimérés
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III / 2. Jövedéki termékek 23/2011

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 23/2011

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fertályos PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 240

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

B 1237 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2011neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj  Park u. 22.

1909512560

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140616135510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.20. 2014.04.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

265



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

24/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 24/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 24/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 24/2011

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

BorbárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:22 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Sipos Borház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2011neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

1909509565

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135173241102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.20. 2017.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor u. 03/12. hrsz.

25/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 25/2011

megnevezés

alkoholtermék

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 25/2011

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor u. 03/12. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Anna BororzóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 10

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Varga Pincészet Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2011neve:

címe: 1222 Budapest , Szigetvári u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1222 Budapest , Szigetvári u. 7.

0109661245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122331591102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.09. 2015.11.16.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj,Füredi út 49.

26/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 26/2011

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 26/2011

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 26/2011

8257 Badacsonytomaj,Füredi út 49.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Panoráma BorkóstolóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

44

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.12.05.

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Bodó Andrea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2011neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Petõfi S. utca 83.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi S. utca 83.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21495567

statisztikai szám: 605643159602231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.11.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 83.

27/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2011

megnevezéssorszám

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 27/2011

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 83.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Jó ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.11.24.

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Hanibe Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 15.

1909514123

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233946514711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.03. 2012.03.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 15.

1/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

1.2 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, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27 Játékáru
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32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 2. Jövedéki termékek 1/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2012

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 15.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vegyi- és Élelmiszer ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.03.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Bazaltbot-Badacsony Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 1037 Budapest, Montevidó u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1037 Budapest, Montevidó u. 6.

0109881967

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139608321102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 023/24. hrsz.

3/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 3/2012

megnevezés

alkoholtermék

bor

III / 3. Üzletek 3/2012

8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 023/24. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Laposa BorpinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.08.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

1906501245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272390414711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Borozó sor 3. 1291. hrsz.

5/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 5/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 5/2012

8261 Badacsonytomaj, Borozó sor 3. 1291. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szürkebarát BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

60

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Pruska Béla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 208.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 208.

kistermelõ regisztrációs száma: 1002321752

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 755439966820233

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 208.

7/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2012

megnevezéssorszám

59 Termelõi bor

III / 3. Üzletek 7/2012

8261 Badacsonytomaj, Római út 208.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pruska PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.03.13.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Total Clean 2001. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg , Szabadság  utca 3/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg , Szabadság  utca 3/a.

2009067045

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136047692181113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.26. 2017.05.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 1.

8/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 057/2015. számú különengedélye
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos , illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.5 Hús és hentesáru
1.7 Zöldség és gyümölcs
1.8 Kenyés és pékáru
1.9 Édességáru
1.10 Tej és tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer

1.5 termékkörön belül tõkehús forgalmazásához nem járul hozzá, csak elõrecsomagolt hentesáru árusításához járul
hozzá
1.7 termékkörben csak fagyasztott, illetve elõrecsomagolt zöldség és gyümölcs forgalmazásához járul hozzá
1.10 termékkörön belül termelõi nyers tej fogalmazásához nem járul hozzá
engedély kiállításásnak idõpontja : 2015. 09.17.
jelen engedély visszavonásig érvényes
II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
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14 Vasáru, barkács, és építési anyag

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23 Háztartási tüzelõanyag

27 Játékáru

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek 8/2012

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru
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III / 3. Üzletek 8/2012

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Total Clean PontÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 30
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 12:00 - ig
08:00 - tól 12:00 - ig

2017. 05.15-08.20.  H-P: 7-18
Szo:  7-12
V:      8-12
2017.08.21 -           H-P:   8-16
Szo:   8-12
V:      Zárva

Egyéb nyitvatartás:

Németh Patrik

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2012neve:

címe: 8646 Balatonfenyves , Nimród utca 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8646 Balatonfenyves , Nimród utca 43.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 17794698

statisztikai szám: 600441855630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, 2556 hrsz. Tátika Üzletház

16/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 16/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 16/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 16/2012

8261 Badacsonytomaj, 2556 hrsz. Tátika Üzletház kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Il Capitano Disco ClubÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

290

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.25.

Hétfõ 21:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

21:00 - tól 06:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Korbély László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2012neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5131313

statisztikai szám: 541374241102231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Ibos F. u. 35.

17/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2012

megnevezéssorszám

59 Termelõi bor

III / 3. Üzletek 17/2012

8261 Badacsonytomaj, Ibos F. u. 35.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Évi BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.20.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Vulcanvin Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2012neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

1909504324

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 116722905510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 170.

18/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 18/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 18/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 18/2012

8261 Badacsonytomaj, Római út 170.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Hárskert ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 120

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.05.09.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gy-Vill Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2012neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.

1909509803

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140768994321113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

Vásár, piac, rendezvények

19/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 19/2012

megnevezéssorszám

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek 19/2012

Vásár, piac, rendezvények kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Színezz Homokkal AjándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Góth Péter

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2012neve:

címe: 8256 Ábrahámhegy, Iskola utca 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8256 Ábrahámhegy, Iskola utca 44.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28736287

statisztikai szám: 658692375610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 31/A.

20/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 20/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 20/2012

megnevezés

sör

III / 3. Üzletek 20/2012

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 31/A.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kopi FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

10

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.05.15.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Badacsonyi Pálinkaház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2012neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 3.

1909514222

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234371441101113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.17. 2013.05.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj? Füredi út 3.

21/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 21/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

bevásárlóközpontban folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám
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1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2012

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 3. Üzletek 21/2012

8257 Badacsonytomaj? Füredi út 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pálinka KóstolóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 12

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.02.22.

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

16:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Kézmûves Ékszer Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2012neve:

címe: 8360 Keszthely , Rákóczi F. u. 1/B.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8360 Keszthely , Rákóczi F. u. 1/B.

2009072250

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237359614799113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Vasútállomás 0320 hrsz.

22/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2012

megnevezéssorszám

25 Óra- és ékszer

43 Emlék- és ajándéktárgy

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2012

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2012

megnevezéssorszám

25 Óra- és ékszer

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 22/2012

8261 Badacsonytomaj, Vasútállomás 0320 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kézmûves ÉkszerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 7,5

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.26.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A1 Theta Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2012neve:

címe: 1061 Budapest, Dalszínház utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1061 Budapest, Dalszínház utca 10.

0109886180

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140419386810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 165.

23/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Kiállító hatóság: VMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Tapolcai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal
Száma: XI-I-005/00213-1/2012.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 23/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 23/2012

8261 Badacsonytomaj, Római út 165.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Partizán LakásétteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 14

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.05.11.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Klub Alterego Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2012neve:

címe: 1065 Budapest, Nagymezõ u. 35. I. em 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1065 Budapest, Nagymezõ u. 35. I. em 3.

0109939076

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226888595630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26. 40/1. rsz.

24/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 24/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 24/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 24/2012

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26. 40/1. rsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Tomaj Stereo BeachÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

150

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Dr. Sellyei Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2012neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5326620

statisztikai szám: 540138104719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Alsó bazársor

27/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2012

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 27/2012

8261 Badacsonytomaj, Alsó bazársor kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

StrandcikklÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.05.24.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Folly Arborétum Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2012neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 25.

1909512746

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226749660121113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.18. 2015.03.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 20.

28/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 28/2012

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 28/2012

megnevezés

alkoholtermék

bor

III / 3. Üzletek 28/2012

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 20.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Folly ArborétumÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Békássy János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2012neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 156.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 156.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 53961057

statisztikai szám: 539610575630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 70.

29/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 29/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

43 Emlék- és ajándéktárgy

59 Termelõ bor

III / 2. Jövedéki termékek 29/2012

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 29/2012

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 70.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ürmös BororzóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

60

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.27.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Walk&Drink Sétáló Italok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2012neve:

címe: 1165 Budapest , Molnár István sétány 2. II. em. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1165 Budapest , Molnár István sétány 2. II. em. 2.

0109971171

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135384714752113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj hajókikötõ 2559. hrsz.

30/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 30/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 30/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 30/2012

8261 Badacsonytomaj hajókikötõ 2559. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Walk @ DrinkÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 9

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.06.28.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ravasz Roland

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2012neve:

címe: 8300 Tapolca , Május 1. u. 8/B. 4/31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca , Május 1. u. 8/B. 4/31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29078883

statisztikai szám: 658876115610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 6.

31/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmisazerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Tapolcai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal XI-I-005/00347-1/2012. számú határozat
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 31/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 31/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 31/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 31/2012

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 6.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Döner KereskedésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.06.29.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Málik Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2012neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj , Tatay Sándor utca 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 6.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5141744

statisztikai szám: 539221625610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 6.

34/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Tapolci Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 101/2012 számú különengedélye alapján
1.1 Hideg meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital

Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 34/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 34/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 termelõi bor

III / 2. Jövedéki termékek 34/2012

megnevezés

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 34/2012

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 6.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.09.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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La Vita Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2012neve:

címe: 1067 Budapest, Hunyadi tér 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1067 Budapest, Hunyadi tér 7.

0109565027

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122069425130113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 2.

35/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 35/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 35/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 35/2012

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 2.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Thomay PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 150

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.11.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Vázsonyi Jenõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2012neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Alsó Bazársor 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Alsó Bazársor 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29581889

statisztikai szám: 659183864778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Alsó bazársor 5.

36/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 36/2012

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 36/2012

8261 Badacsonytomaj, Alsó bazársor 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vén Kuckó AjándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 14

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2020.12.07.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bazaltbor-Badacsony Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2012neve:

címe: 1057 Budapest , Montevideó u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1057 Budapest , Montevideó u. 6.

0109881967

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139608321102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Római út 199.

37/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 37/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 37/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 37/2012

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 37/2012

8261 Badacsonytomaj, Római út 199.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bazaltbor-Badacsony Laposa PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.07.20.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:15 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bösztörgazda Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2012neve:

címe: 1085 Budapest , József krt 69.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1085 Budapest , József krt 69.

0109988712

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 240641125610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 12.

40/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 40/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 40/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru
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1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 3. Üzletek 40/2012

8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 12.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gazdabolt BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 45

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 00:08 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:08 - tól 00:16 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

BLTN Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

41/2012neve:

címe: 8300 Tapolca , Szent István u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca , Szent István u. 10.

1909512813

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 227050956810113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.

41/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 41/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 41/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

336



III / 2. Jövedéki termékek 41/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 41/2012

8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Alibi BárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.18.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Börcsök László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

43/2012neve:

címe: 8200 Veszprém, Victor H. u. 9/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8200 Veszprém, Victor H. u. 9/A.

kistermelõ regisztrációs száma: 2810/00055/0608/2012.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.11.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

43/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 43/2012

megnevezéssorszám

59 Termelõi borkimérés

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2012

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 3. Üzletek 43/2012

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Börcsök Házibor KimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.11.16.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 8261 Badacsony , Park u 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsony Park u 14.,

0000000000

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2038

statisztikai szám: 189344019499529

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.02. 2013.12.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Park u 14.

1/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12 Telekommunikációs cikk

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

38 Fotócikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Üzletek 1/2013

8261 Badacsony Park u 14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Tourinform IrodaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.07.02.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bakó Ambrus

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj Erdõs u 23, Btomaj Erdõs u 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj Erdõs u 23, Btomaj Erdõs u 23.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21793281

statisztikai szám: 606270581102231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.02.25. 2015.01.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Erdõs u 23

3/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2013

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 3/2013

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 3/2013

8258 Badacsonytomaj Erdõs u 23 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bakó Ambrus Termelõi BorkimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 31,4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.02.25.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj József A. u 10., József A. u 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj József A. u 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 22134728

statisztikai szám: 606918595610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.03.04. 2013.04.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj József A. u 10.

4/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

32 Állateledel, takarmány
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33 Állatgyógyászati termék

51 Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

32 Állateledel, takarmány

33 Állatgyógyászati termék

51 Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag
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24 Palackos gáz

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

32 Állateledel, takarmány

33 Állatgyógyászati termék

51 Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

III / 3. Üzletek 4/2013

8258 Badacsonytomaj József A. u 10. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Molosszer Táp és TakarmányboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

BAL-AND 06 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2013neve:

címe: 8253 Révfülöp, Táncsics Mihály u 10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8253 Révfülöp, Táncsics Mihály u 10

1906508322

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 222697995630212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.09. 2014.03.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj  Móló 2557/A/2 hrsz

8/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer -ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 051/2013. sz különengedélye alapján
1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szezses ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

1.4 termékkörön belül a helyszini gagylalt fõzéshez nem járultak hozzá, a fagylalt tárolásánál és árusításánál be kell
tartani a 62/2011.VM rendelet elõíásait.
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

38 Fotócikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 2. Jövedéki termékek 8/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 8/2013

8261 Badacsonytomaj  Móló 2557/A/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

MÓLÓ DIVAT ÉS RIÓ CAFE FAGYLALTOZÓÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 87 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római u 212.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1016 Budapest Szirtes u 3/B

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 31739888

statisztikai szám: 702807735610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.16.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Római u 212

9/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer - ellenõrzõ Hivatal 18 03 KE 009/2013 számú különengedélye :
1.1 Hideg - meleg étel
1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru
forgalmazására
engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 9/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 9/2013

8258 Badacsonytomaj Római u 212 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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CukrászdaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 26 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 8 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.04.16.

Hétfõ 9:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

9:30 - tól 20:00 - ig

május 01 - tõl szeptember 30- ig tart nyitva

Egyéb nyitvatartás:

Winkler Péter

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2013neve:

címe: 1031 Budapest, Vizimolnár u 7. II.7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsony Strand

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2567594

statisztikai szám: 538764185610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz

11/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Járási Álategészségügyi és Élelmiszer- ellenõrzõ Hivata által kiadott
1803 KE 026/2013 nyilvántartási számú különengedély
1.1 Hideg-meleg étel
1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszesital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

fenti külön enegdély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 11/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 11/2013

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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MÓLÓ TERASZÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 500 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 80 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

10:00 - tól 04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bálint János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2013neve:

címe: 3580 Tiszaújváros, Lévai József u. 76.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3580 Tiszaújváros, Lévai József u. 76.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 02332278

statisztikai szám: 450559514778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz

12/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2013

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 12/2013

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

DUMDUMSHOP AJÁNDÉKBOLTÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.04.30.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kránicz Márk

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2013neve:

címe: 8300 Tapolca, Egry József u 78.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Egry József u 78.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 32859884

statisztikai szám: 662279555610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Egry J. u 5.

15/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenörzö hivatal által kiadott 18 03 KE 039/2013 számú különengedély
1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszesital
1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 15/2013

8261 Badacsony Egry J. u 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

FagyizóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.05.23.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Bulea Kincse Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2013neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római u 216.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római u 216.

1909512157

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149799055610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római u 216. 1399 hrsz.

17/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 17/2013

megnevezés

alkoholtermék

III / 3. Üzletek 17/2013

8261 Badacsonytomaj Római u 216. 1399 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Dobosi-Sier Borpince és FröccsteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dobosi-Sier Borpince és FröccsteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.08.02.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, József Attila u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, József Attila u. 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 22134728

statisztikai szám: 606918595610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj József Attila u. 10.

Magyarország  területe

Magyarország területe

20/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2013

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 20/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2013

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 20/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2013

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 20/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2013

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 20/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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INGOL Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17.

1906502934

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272580004649212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz

22/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2013

megnevezéssorszám

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 22/2013

8258 Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sporteszköz KölcsönzõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Balatoni Délután Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2013neve:

címe: 1054 Budapest, Alkotmány u 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1054 Budapest, Alkotmány u 12.

0109904890

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144628947739113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Füredi u 4. 2052 hrsz

23/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 2. Jövedéki termékek 23/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

III / 3. Üzletek 23/2013

8257 Badacsonytomaj Füredi u 4. 2052 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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RETRO BRINGA STOPÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 41 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.22.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

BESTIK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2013neve:

címe: 8300 Tapolca, Kereszt u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Kereszt u. 1.

1909513336

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230265009525113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 5. 1302/1 hrsz

24/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 24/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 24/2013

megnevezés

sör

bor

III / 3. Üzletek 24/2013

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 5. 1302/1 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

VITAMIN PORTAÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.26.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hímzés-Faragás KKt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2013neve:

címe: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17/c

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 17/c

1903500521

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 219472695248211

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.08.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

375



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz

25/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2013

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 25/2013

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

27 Játékáru

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

III / 3. Üzletek 25/2013

8261 Badacsony Tátika üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hímzés-FaragásÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hídvéginé Milinger Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5776233

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.08.30. 2014.08.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kert u 8. 2488/5 hrsz. (Általános Iskola )

26/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolvai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 087/2013. számú különengedélye
1.1 Hideg- meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény
1.5 Hús és hentesáru
1.7 Zöldség gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
1.9 Édesség
1.10 Tej, tejtermék
1.12 Közérzetjavító és étrend-kegészítõ termék
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 26/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2013

automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X
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III / 1. Termékkörök 26/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 3. Üzletek 26/2013

8258 Badacsonytomaj Kert u 8. 2488/5 hrsz. (Általános Iskola ) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Suli BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 5 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.08.30.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

szeptember 1. - június 15. nyitva
június 16.- augusztus 31.  zárva

Egyéb nyitvatartás:

Villa Sandhall Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2013neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római út 203/1

1909507746

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133251210125113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.09.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római út 203/1   023/19/A hrsz

Magyarország egész területére

27/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 27/2013

megnevezés
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bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2013

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 27/2013

megnevezés

bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2013

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 27/2013

megnevezés

bor
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III / 3. Üzletek 27/2013

8261 Badacsonytomaj Római út 203/1   023/19/A hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sandhal Badacsony Borbolt ( ital
kiskereskedelem)Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 37 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.09.04.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Sirkó Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2013neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 44.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 31216901

statisztikai szám: 660478705610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.10.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 44.  2046 hrsz

28/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal 18 03 KE
164/2012, számú különengedélye:
1.1 Hideg- meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 csomagolt kávé, dobozos , illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 28/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 28/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2013

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X
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III / 1. Termékkörök 28/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 28/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 28/2013

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 44.  2046 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Nyárfa Büfé ( mobil faház )Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 5,5 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Altner József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2013neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Béke u 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Béke u 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 34620694

statisztikai szám: 663900934561023

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.10.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj József Attila u 34.  2287/2 hrsz

29/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 101/2013 számú különenegedély
1.1 Meleg- hideg étel
1.2 Kávé ital alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos , illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.9 Édességáru

engedély visszavonásig érvényes

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 29/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 29/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 29/2013

8258 Badacsonytomaj József Attila u 34.  2287/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Nefelejcs-Gödör Sörözõ-BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 24 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 18 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.10.14.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

NAIK Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 2100 Gödöllõ Szent.Györgyi Albert u. , Szent-Györgyi Albert u. 4

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2100 Gödöllõ Szent-Györgyi Albert u. 4.

0000000000

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 153238197219312

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római u. 181.  012/32 hrsz

2/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 2/2014

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 2/2014

8261 Badacsonytomaj Római u. 181.  012/32 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Termelöi borkimérés/borkimérõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.02.25.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Borbély Családi Pincészet Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2014neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 19.

1909509638

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140097581593113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261  Badacsonytomaj Római u. 210.  1381 hrsz

4/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 018/2014. sz különengedélye alapján
1.1 Hideg- , meleg 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
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül csak elõkészített zöldség, és hús elõkészítõ hiányában csak elõkészített termék használható
fel. Meleg ételek készítése és forgalmazása nem megengedett, kizárólag hideg szendvicsek, sajt tálak és készen
vásárolt pékáru értékesíthetõ.
Jelen enegedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

16 Könyv

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 4/2014

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 4/2014

8261  Badacsonytomaj Római u. 210.  1381 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Borbély Borbolt és BorteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.04.15.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Borbély Családi Pincészet Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2014neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 19.

1909509638

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140097581593113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Káptalantóti u. 19. 0121/117 hrsz

5/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

16 Könyv

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 5/2014

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 5/2014

8258 Badacsonytomaj Káptalantóti u. 19. 0121/117 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Borbély BorházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.04.10.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Pruska Béla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2014neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 208.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 208.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1002321752

statisztikai szám: 755439966820233

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj  Római u. 208.  1323 hrsz

7/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 7/2014

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 7/2014

8261 Badacsonytomaj  Római u. 208.  1323 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pruska PincészetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.04.04.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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K&B Kristály Patika Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2014neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg , Gasparich M. u. 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg , Gasparich M. u. 14.

2009070649

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 227105494773113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.14. 2017.06.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 5-7.   1286 hrsz

9/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategésuzségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 025/2014. számú különengedélye
1.1 Hideg- , meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes - és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édeipari termék
1.9 Édességáru

1.4 termékkörön belül a helyszini fagylaltkészítéshez a hivatal nem járult hozzá

Jelen engedély visszavonásig érvényes

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 9/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 9/2014

8261 Badacsonytomaj Park u. 5-7.   1286 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Halászkert VendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 528 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 200 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagyné Kara Margit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2014neve:

címe: 6088 Apostag Petõfi u. 22., Petõfi u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6088 Apostag Petõfi u. 22., Petõfi u. 22.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5127658

statisztikai szám: 440425855610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Borozó sor 1289/2 hrsz

10/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategészségügyi és éelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 077/2013. számú különengedélye alapján

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

1.4 termékkörön belül a hatóság a helyszini fagylalt fõzéséhez nem járult hozzá,
hûtést igénylõ cukrászati készítmények forgalmazásához, nem járult hozz.

Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 10/2014

megnevezéssorszám

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 10/2014

8261 Badacsonytomaj Borozó sor 1289/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sörsarok FagyizóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig
10:00 - tól 24:00 - ig

04.01-04.30.    10-19
05.01.- 06.15   10-22
06.16.-08.30.   10-24
09.01.-09.30    10-21
10.01-10.30.    10-18
10.31.-03.31.   zárva

Egyéb nyitvatartás:
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Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2014neve:

címe: 1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 3.  1294 hrsz

13/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2014

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

III / 3. Üzletek 13/2014

8261 Badacsonytomaj Park u. 3.  1294 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsony PostaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 407 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

H- P   8-12, és 12:30- 15:30
Szo. V   zárva

Egyéb nyitvatartás:
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Szebellédi Ferenc

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2014neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 36586680

statisztikai szám: 756376445610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj nPark u 9. 1289/5 hrsz

14/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 041/2013 számú különengedélye
1.1 Hideg meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos , illetve palackozott alkoholmnetes és szeszes ital

jelen engedély visszavonásig érvényes

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 14/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 14/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 14/2014

8261 Badacsonytomaj nPark u 9. 1289/5 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Finom FalatozóÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 75 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50 fõA 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

21:00 - ig
11:00 - tól 21:00 - ig
11:00 - tól 21:00 - ig
11:00 - tól 21:00 - ig
11:00 - tól 21:00 - ig
11:00 - tól 23:00 - ig
11:00 - tól 23:00 - ig

május 10-május 15.   Szo- V: 11-18
május 16- júl. 10       H-P:      11-19
Szo.-V:  11-20
július 11- augusztus 25.: H-P : 11-21
Szo-V: 11-23
aug. 26- október 10.   H-V:    11-18
október 11-nov. 15.   Szo.-V: 11-18
nov. 16-május 9.        zárva

Egyéb nyitvatartás:

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2014neve:

címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Füredi út 32.

15/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2014

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

409



16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

III / 3. Üzletek 15/2014

8257 Badacsonytomaj Füredi út 32. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsonyörs PostaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 47 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

08:00 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

H- P   8-12, és 12:30- 15:30
Szo. V   zárva

Egyéb nyitvatartás:

Istvándi és Társai Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2014neve:

címe: 8283 Káptalantóti , Rózsadomb 0121/3 hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8283 Káptalantóti , Rózsadomb 0121/3 hrsz

1909501053

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113237900121113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római u. 155.   hrsz 989

16/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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38 Fotócikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 2. Jövedéki termékek 16/2014

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 16/2014

8261 Badacsonytomaj Római u. 155.   hrsz 989 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsonyi BormûhelyÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 200 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõA 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

19:00 - ig
- tól - ig

11:00 - tól 19:00 - ig
11:00 - tól 19:00 - ig
11:00 - tól 19:00 - ig
11:00 - tól 19:00 - ig
11:00 - tól 19:00 - ig

05.01- 05.31.   P-V : 11-19
06.01 - 08.30. H:       11-19
K :   szünnap
Sze-V : 11-19
09.01.-10.31. P-V       11-19
11.01- 04.30    zárva

Egyéb nyitvatartás:
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Sió Kávé Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2014neve:

címe: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 32.

1409313793

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247234135610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Kikötõ 2559 hrsz

17/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 17/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 17/2014

8261 Badacsonytomaj Badacsony Kikötõ 2559 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

COFFESHOP COMPANY KÁVÉ KUCKÓÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.02.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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SOJO 2008 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2014neve:

címe: 9024 Gyõr, Bartók B. u. 7. 1/5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9024 Gyõr, Bartók B. u. 7. 1/5.

0809016342

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 143123284719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Basdacsonytomaj Badacsony  Rizling sor 1289/9 hrsz

19/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 19/2014

megnevezéssorszám

25 Óra- és ékszer

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 19/2014

8261 Basdacsonytomaj Badacsony  Rizling sor 1289/9 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hajnal  Ajándék- BizsuÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 51 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.05.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Kincses Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2014neve:

címe: 9028 Gyõr , Fehérvári út 151.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9028 Gyõr , Fehérvári út 151.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3176768

statisztikai szám: 467678511071231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Hajóállomás 2559 hrsz

20/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Gyõri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatal
17.7/607-2/2014. iktatószámú különengedélye
1.1 Meleg - hideg étel ( kizárólag kürtös kalács)
Jelen engedély visszavonásig érvényes

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2014

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 20/2014

8261 Badacsonytomaj Badacsony Hajóállomás 2559 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kincses KürtösÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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B 1237 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2014neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

1909512560

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140616135510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy Sándor u. 28. 035/26 hrsz

22/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer - ellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 058/2014. számú különengedélye
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
1.9 Édességáru

az 1.4 termékkörön belül a helyszini fagylalt fõzéséhez nem járultak hozzás a fagylalt tárolásánál és árusításánál be
kell tartani a 62/2011. VM rendelet elõírásait.
A hûtést igénylõ cukrászati készítményeket külön hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 22/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 22/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 22/2014

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy Sándor u. 28. 035/26 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kisfaludy - HázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 350 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 200 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.18.

Hétfõ 11:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

11:30 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Károly

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2014neve:

címe: 8360 Keszthely, Fejér György u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8360 Keszthely, Fejér György u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6524742

statisztikai szám: 547729534763231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Tátika üzletház 2556 hrsz

23/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2014

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 23/2014

8261 Badacsonytomaj Tátika üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Nemzeti Bolt - BadacsonyÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

09:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Mráz Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2014neve:

címe: 8263 Badacsonytördemic , Kisfaludy S. utca 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8263 Badacsonytördemic , Kisfaludy S. utca 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4668835

statisztikai szám: 540815814939231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Hajóállomás 2559 hrsz

24/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 24/2014

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

43 Emlék- és ajándéktárgy

424



III / 3. Üzletek 24/2014

8261 Badacsonytomaj Badacsony Hajóállomás 2559 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Póni - BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tóth és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2014neve:

címe: 1116 Budapest , Bazsalikom u 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1116 Budapest , Bazsalikom u 58.

0106783220

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272503014782117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.30. 2017.09.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Strand 1 sz üzlet

25/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Kerület Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 120/2012. számú különengedélye:
1.1 Hideg meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipsri termék
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül hozzájárultak fagyasztott alapanyagokból frissen sültek,sülthal, valamint hot-dog, hamburger,
goffri, palacsinta készítéséhez és forgalmazásához, a terszon levõ látványkonyhában grillezéshez.
Helyszini fagylaltfõzéshez, hûtést igénylõ cukrászati készítmények árusításához nem járultak hozzá.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 25/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 25/2014

8258 Badacsonytomaj Strand 1 sz üzlet  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Strand FagyizóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

2017. 05.27- 2017. 09.15.  H-V: 9-22
2017.09.16.- 2018.05.15 zárva

Egyéb nyitvatartás:

Borbarátok N&N Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2014neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 88.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Római u. 88.

1909506104

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 127315165510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.08.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Római u. 86. 1033 hrsz

26/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 26/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 26/2014

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 26/2014

8258 Badacsonytomaj Római u. 86. 1033 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fata PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

10 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.08.28.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

jan. 1.- márc. 15.  zárva ( vendéget csak elõzetes bejelentkezés alapján fogadnak)
márc. 15. - máj. 31.  H-V: 12-20
jún. 1. - okt. 31.       H-V: 10-22
nov. 1.- dec. 31.      H-V: 12-20

Egyéb nyitvatartás:

Horváth Éva

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 41795120

statisztikai szám: 669776295610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Fõ u. 12. 115/1 hrsz

1/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 1/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2015

8258 Badacsonytomaj Fõ u. 12. 115/1 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kolibri KocsmaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

26 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.02.26.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Movital  Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 2617 Alsópetény Kossuth Lajos u. 34., Kossuth Lajos u. 34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2617 Alsópetény Kossuth Lajos u. 34., Kossuth Lajos u. 34.

1209008070

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139682874634113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.02. 2015.06.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Hegyalja u. 43.  0237/50 hrsz

2/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 2/2015

megnevezés

bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 2/2015

megnevezés

bor
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III / 3. Üzletek 2/2015

8257 Badacsonytomaj Hegyalja u. 43.  0237/50 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csendes Dûlõ SzõlõbirtokÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.03.02.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Rieger Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2015neve:

címe: 8300 Tapolca Batthyány u. 9., Batthyány u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca Batthyány u. 9., Batthyány u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 10961278

statisztikai szám: 646355385610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Pavilon sor 2. 1295 hrsz

4/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Járási Állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ Hivatal
18 03 KE 015/2015 számú különengedélye
1.1 Meleg hideg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve packozott alkoholémentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül csak fagyasztott pizza szeletek, fagyasztott rétes sütéséhez valamint hideg-meleg szendvicsek,
toastok készítéséhez járul hozzá az eljáró hatóság.
Zöldség elõkészítõ hiányában csak konyhakész alapanyag használható fel.
1.4 termékkörön belül a fagylalt tárolásánál és árusításánál be kell tartani a 62/2011 VM rendelet elõírásait. Hûtést
igénylõ cukrászati készítményeket külön hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes

436



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 4/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2015

8261 Badacsonytomaj Pavilon sor 2. 1295 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Cafe BadacsonyÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 41 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

08:00 - tól 03:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2015neve:

címe: 8400 Ajka Liliom u. 4, Liliom u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8400 Ajka Liliom u. 4, Liliom u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 40111550

statisztikai szám: 755595994789231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 2. 1253 hrsz

5/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

38 Fotócikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 5/2015

megnevezés

sör

bor

III / 3. Üzletek 5/2015

8261 Badacsonytomaj Park u. 2. 1253 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fantázia AjándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.03.24.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Férhezli Ninetta

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2015neve:

címe: 8258  Badacsonytomaj Széchenyi u. 10, Széchenyi u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258  Badacsonytomaj Széchenyi u. 10

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 42963712

statisztikai szám: 670563381072231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258  Badacsonytomaj Széchenyi u. 10  2469/1 hrsz

7/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hivatal
18 03 KE 018/2015. számú különengedélye
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

Zöldség-gyümölcs elõkészítõ hiányában csak konyhakészalapanyag  továbbá fertõtlenített héjú tojás és6vagy tojáslé,
tojáspor használható fel.
Az eljáró hatóság a helyszini fogyasztást -feltételek hiányában- nem engedélyezi.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2015

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2015

megnevezéssorszám

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 3. Üzletek 7/2015

8258  Badacsonytomaj Széchenyi u. 10  2469/1 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ninetta CukrászmûhelyeÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.04.09.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:
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Bor3 Badacsony Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2015neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 26

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj Park u. 26.

1909517106

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 249014001102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.23. 2015.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 26, 1232/2/A/4 hrsz

9/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolcai Járási élelmiszerlánc- Biztonsági és Állategészségügyi Hivatal
18 03 KE 024/2015. számú különengedélye:
1.1 Hideg - meleg 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
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül elõkészítõk hiányában csak ellõre elkészített vagy gyári csomagolású alapanyagot használhat
fel.
1.4 termékkörön belül helyszini fagylaltfõzéshez nem járul hozzá. A fagylalt tárolásánál és árusításánál be kell tartani a
62/2011. Vm rendelet elõírásait.
Hûtést igénylõ cukrászati termék készítéséhez és árusításához nem járul hozzá.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 2. Jövedéki termékek 9/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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III / 3. Üzletek 9/2015

8261 Badacsonytomaj Park u. 26, 1232/2/A/4 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kishableány BorteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.04.23.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Tünde Andrea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2015neve:

címe: 8300 Tapolca, Sümegi u. 28.B.lph.4.em 2. ajtó

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Sümegi u. 28.B.lph.4.em 2. ajtó

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28112481

statisztikai szám: 658358724711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.24. 2016.05.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz

10/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2015

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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III / 2. Jövedéki termékek 10/2015

megnevezés

alkoholtermék

III / 3. Üzletek 10/2015

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bokréta kisboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

B 1237 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2015neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

1909512560

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140616135510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.05.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj 2555 hrsz Badacsony Strand

11/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1803 KE 030/2015. számú különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve alkoholmentes és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül fehér edény mosogató hiányában az ételek felszolgálásához egyszer használatos , eldobható
edényzetet kell használni.
1.4 termékkörön belül helyszini fagylaltfõzéshez hivatal nem járul hozzá. A fagylalt tárolásánál és árusításánál be kell
tartani a 62/2011. VM rendelet elõírásait.A hûtést igénylõ cukrászati termékeket külön hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 11/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 11/2015

8261 Badacsonytomaj 2555 hrsz Badacsony Strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kisfaludy a strandonÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.05.20.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Pápai Kézmûves Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2015neve:

címe: 1023 Budapest, Frankel Leo u. 21-23. IV. em. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1023 Budapest, Frankel Leo u. 21-23. IV. em. 6.

0109984304

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 143775858230113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

450



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1. 1295 hrsz

12/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2015

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2015

megnevezéssorszám

20 Illatszer, drogéria

43 Emlék- és ajándéktárgy

59 kézmûves termékek
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III / 3. Üzletek 12/2015

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1. 1295 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kézmûves SzigetÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 5 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sipos Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2015neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Csgáskuti u. 63.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Csgáskuti u. 63.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 34922680

statisztikai szám: 664271620121231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.29. 2016.03.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258    Badacsonytomaj Szent Donát u. 16. 061/91 hrsz

13/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolca Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 022/2014. számú különengedélye
1.1 Hideg, meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer

1.1 termékkörön belül zöldség elõkészítõ hiányában csak elõkészített zöldség felhasználását engedélyezi. Hús
elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ termék használható fel.
1.10 termékkörön belül a termelõi nyerstej forgalmazásához nem járulnak hozzá,
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 13/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 13/2015

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 13/2015

8258    Badacsonytomaj Szent Donát u. 16. 061/91 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Szent Donát BorozóÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 9 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig
10:00 - tól 18:00 - ig
10:00 - tól 18:00 - ig
10:00 - tól 18:00 - ig
10:00 - tól 18:00 - ig
11:00 - tól 19:00 - ig

- tól - ig

04.01.- 05.31. H-Cs zárva
P-V  10-17
06.01.- 08.31. H-P: 10-18
Szo: 11-19
V: zárva
09.01.- 03.31. H-Cs zárva
P-V: 11-16

Egyéb nyitvatartás:

Tóth és Társa Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2015neve:

címe: 1116 Budapest , Bazsalikom u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1116 Budapest , Bazsalikom u. 58.

0101783220

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272503014782117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.03. 2017.09.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Strand 3 sz üzlet 2551 hrsz

14/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Járási Élelmiszerlánc-biztonságiés Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 047/2015. sz különengedélye
1.1 Hideg-meleg 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
1.9 Édességáru

1.1 termékkörön belül zöldség elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ alapanyag használható fel.
1.4 termékkörön belül helybeni fagylalt fõzés és cukrászati temékek készítéséhez nem járulnak hozzá, a fagylalt
tárolásánál és árusításánál be kell tartani a 62/2011. VM rendelet elõírásait. A hûtést igénylõ cukrászati termékeket
külön hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 14/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 14/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 14/2015

8258 Badacsonytomaj Strand 3 sz üzlet 2551 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Sport BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 57 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 25 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

2017. 05.27- 2017. 08.25. H-V : 10-19

Egyéb nyitvatartás:

B 1237 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2015neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

1909512560

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140616135510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy u. 28. 035/26 hrsz

20/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2015

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 20/2015

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy u. 28. 035/26 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ajándék BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

15 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.07.17.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tóth Ádám

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2015neve:

címe: 1164 Budapest, Bóbitás u. 42/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1164 Budapest, Bóbitás u. 42/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 43534886

statisztikai szám: 671341775630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.16. 2016.07.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 18. 1238 hrsz

21/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészésügyi Osztály
18 03 KE 048/2016. számú különengedélye

1.1 Meleg hideg étel

1.1 temékkörön belül hús és zöldésg elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ konyhakész alapanyag
használható fel. Helybeni ételfõzéshez nem, kizárólag hidegtálak
szendvicsek, borkorcsolyák készítéséhez járulnak hozzá.

Jelen engedély visszavonásig érványes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 21/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 21/2015

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 21/2015

8261 Badacsonytomaj Park u. 18. 1238 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Pláne BorteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 250 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 60 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Csík Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2015neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u. 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 17147699

statisztikai szám: 122331591102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.11.16.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Táncsics M. u. 24. 341 hrsz

23/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 059/2015. számú különengedélye
1.1 Hideg- meleg étel

1.1 termékkörön belül kizárólag vattacukor készítését engedélyezi.

Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2015

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 23/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 23/2015

8258 Badacsonytomaj Táncsics M. u. 24. 341 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Egészséges VattacukorÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 2 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.11.16.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

vásár, paic nyitvatartási idejében

Egyéb nyitvatartás:
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Szita-Berki Orsolya

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 11

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 11

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50256684

statisztikai szám: 674536944729231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.01.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj

1/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatala Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 052/2015. számú külön engedélye
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
1.9 Édességáru

1.1 termékkörben zöldség -elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ alapanyaghasználható fel.
1.4 termékkörben helybeni fagylatfõzéshez nem járul hozzá, hûtést igénylõ cukrászati készítménynek külön hûtõt kell
biztosítani. Fehéredény mosogató hiányában csak egyszer használatos, eldobható teríték használható.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2016

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 1/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2016

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 1/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2016

8258 Badacsonytomaj kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Súlytalanság BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 7 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

vásár, paic nyitvatartási idejében

Egyéb nyitvatartás:

Dolezsár Erika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50328882

statisztikai szám: 675028914725231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj József A. u. 32.  233/16 hrsz

2/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2016

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 2/2016

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 2/2016

8258 Badacsonytomaj József A. u. 32.  233/16 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Total- Wine.huÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 0 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

a kereskedelmi tevékenység inteneten keresztül történik

Egyéb nyitvatartás:

É-V Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 8300 Tapolca Barackvirág u. 11., Barackvirág u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca Barackvirág u. 11., Barackvirág u. 11.

1909509301

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 138925044719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.03.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

471



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1.

3/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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27 Játékáru

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 3/2016

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Minõségi BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kocsis Endre Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2016neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg, Õsz u. 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg, Õsz u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma: 4066390

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj hrsz: 0126/10

4/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 4/2016

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 4/2016

8258 Badacsonytomaj hrsz: 0126/10 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

"Vén Kocsis" Szõlészet-Borászat, Termelõi
Borkimérés

Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Szõkéné Németh Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 13

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 13

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2974229

statisztikai szám: 541990735610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261  Badacsonytomaj Borozó sor 1290 hrsz

5/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 009/2016. sz különengedélye
1.1 Meleg hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
Az 1.4 termékkörön belül csak tégelyes fagylalt, illetve gépi krémfagylalt árusításához járulnak hozzá, helybeni fagylalt
készítéséhez nem. A hûtést igénylõcukrástati készítményeknek külön hûtõt kell biztosítani.
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 5/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 5/2016

8261  Badacsonytomaj Borozó sor 1290 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Katapult FalatozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 25 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.19.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Földi Bálint

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2016neve:

címe: 8300 Tapolca, József Attila u. 28.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, József Attila u. 28.

kistermelõ regisztrációs száma: õstermelõ 2015352

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kemping u. 40. 1995/4 hrsz

6/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 6/2016

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 6/2016

8258 Badacsonytomaj Kemping u. 40. 1995/4 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Földi Bálint Termelõi BorkimérésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.04.27.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Bubics Maranna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2016neve:

címe: 1138 Budapest, Párkány u. 28.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Párkány u. 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50448090

statisztikai szám: 675853775610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj  Római u. 1. 706 hrsz

8/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 017/2016. sz különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel
Az 1.1 temékkörben húelõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ alapanyag használható fel.

Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 8/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 2. Jövedéki termékek 8/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 8/2016

8258 Badacsonytomaj  Római u. 1. 706 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Bor & Breakfast Hostel BadacsonyÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 510 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.06.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

2016. 05.06-05.31.  P: 17-22
Szo: 8-12, 17-22,
V:    8-12

2016. 06.01.- tõl H-V : 8-12,  és 17-24

Egyéb nyitvatartás:

Folly Arborétum és Borászati Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2016neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

1909512746

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226749667990113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Kápolnavölgyi út 25. 0263/3 hrsz

9/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 9/2016

megnevezés

bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 9/2016

megnevezés

bor
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2016

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 9/2016

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 9/2016

8257 Badacsonytomaj Kápolnavölgyi út 25. 0263/3 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Folly ArborétumÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Folly ArborétumÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kalóz Strandbisztró Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2016neve:

címe: 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3135 Szécsényfelfalu, Kossuth u. 29.

1209009521

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 255381555610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Strand 2. sz üzlethelyiség  2551/9 hrsz

10/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 036/2016. számú különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény édesipari termék

1.1 temékkörön belül fehéredény mosogató hiányábanaz ételek felszolgálásához egyszer használatos , eldobható
edényzetet kell használni.
1.4 termékkörön belül a hûtést igénylõ cukrászati készítményeknek külön hûtõt kell biztosítani, helybeni
fagylaltfõzéséhez nem járlunak hozzá.
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 10/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 10/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 10/2016

8258 Badacsonytomaj Strand 2. sz üzlethelyiség  2551/9 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kalóz Strandbisztó BadacsonytomajÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 117 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Balog Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2016neve:

címe: 3032 Apc, Összekötõ út

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3032 Apc Összekötõ út

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50288731

statisztikai szám: 674761834724231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 5. sz üzlet  2556 hrsz

11/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2016

megnevezéssorszám

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 11/2016

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 5. sz üzlet  2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ÉdeséletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Mékli Bernadett

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 05650193

statisztikai szám: 539589694778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

492



II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz

12/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 12/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

köztes alkoholtermék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2016

automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

494



III / 3. Üzletek 12/2016

8258 Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Detti Strandcikk-AjándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 29 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

10:00 - tól 18:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hidvéginé Mejlinger  Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5776233

statisztikai szám: 633036837712311

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj  Badacsony Strand 2555 hrsz

13/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2016

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 13/2016

8258 Badacsonytomaj  Badacsony Strand 2555 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Lucifer StrandcikkÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 21 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.24.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Hidvéginé Mejlinger Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5776233

statisztikai szám: 633036834771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz

14/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2016

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

39 Optikai cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 14/2016

8258 Badacsonytomaj, Badacsonytomaj Strand 2551/9 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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"Zozi" StrandcikkÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.26.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kárpe Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2016neve:

címe: 8100 Várpalota, Bokányi D. u. 5/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8100 Várpalota, Bokányi D. u. 5/A

1909514320

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234738545610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz

15/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 15/2016

megnevezéssorszám

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek 15/2016

8258 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Moló Kézmûves FagyizóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.05.30.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Laposa Birtok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2016neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.

1909514298

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 115289880124113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.02. 2017.04.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy S. 1-3 041/15 hrsz

16/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály
18 03 KE 044/2016. számú különengedélye
1.1 Meleg-hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.1  termékkörön belül hús és zöldésg elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ, konyhakész alapanyag
használható fel.
1.4 termékkörön belül helybeni fagylalt készítéséhez nem járulnak hozzá. A hûtést igébnylõ cukrászati
készítményeknek külön hûtõt kell biztosítani.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
Módosítva : 2017. április 26.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 16/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 2. Jövedéki termékek 16/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 16/2016

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy S. 1-3 041/15 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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FrissteraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 400 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 80 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

május 1.-május 31.  P-V: 14 - 24
június 1.- aug. 31.  H-V:  12-24
szept. 1- szept.30. P-V:  14 -24
október 1. -ápr. 30.  Zárva

Egyéb nyitvatartás:

Tóth Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj Kert u. 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50550232

statisztikai szám: 676501834764231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.02. 2017.06.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kert u. 21. 115/2 hrsz

17/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2016

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)
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32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 17/2016

8258 Badacsonytomaj Kert u. 21. 115/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ponty FanaricÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 44 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.06.02.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

2017.04.03-tól:
H-P: 8-12 és 13-16
Szo: 8-12

Egyéb nyitvatartás:

Büttner Bormanufaktúra Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 34.

1909517781

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 251979851102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Badacsony Központi Park

18/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2016

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 18/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 18/2016

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 18/2016

8258 Badacsonytomaj Badacsony Központi Park kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Büttner Bormanufaktúra Kft.Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Opál 2007 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2016neve:

címe: 8400 Ajka, Kosztolányi u. 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8400 Ajka, Kosztolányi u. 14.

1906508660

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 223806472562117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Gesztenye fasor  1289/11 hrsz

20/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2016

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 20/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 3. Üzletek 20/2016

8258 Badacsonytomaj Gesztenye fasor  1289/11 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Fruzsi FánkÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

12:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szebellédi Ferenc

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2016neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 36586680

statisztikai szám: 756376445610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.15. 2016.07.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz

21/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolcai Járási hiv.
Élelmiszerlác-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 045/2016. számú különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.1 termékkörön belül hús és zöldésgelõkészítõ hiányában csak elõkéyzítést nem igénylõ alapanyag használható fel.
Fehéredény mosogató hiányában csak egyszer használatos étkészlet és edényzet használható. Helybeni
ételkészítéshez nerm járulok hozzá, kizárólag elõre összeállított alapanyagokból készülhet bogrács szabadtûzön és
grill lapon látványsütés ( húsok pácolva, köretként  zöldésg és gomba)
1.4 termékkörön beül a hûtést nem igénylõ cukrászati készítményeknek külön hûtõt kell biztosítani, helybeni sütemény
és fagylalt készítéséhez nem járulnak hozzá.
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 21/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 21/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 21/2016

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Móló TeraszÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 240 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 80 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Tímea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2016neve:

címe: 8300 Tapolca , Véndeki u. 31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca , Véndeki u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50631373

statisztikai szám: 677060335610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.06.24.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római u. 208. 1323 hrsz

22/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)
Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 029/2012. sz különengedélye
1.1 Meleg hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.1 termékkörön belül feketeedény mosogató hiányában az üzemeltetõ szomszédos egységében mosogatják a
fekete edényeket.
1.4 termékkörön belül rétes árusításához járul hozzá, egyéb cukrászati termék elõállításhoz nem,  csak árusításához
járul hozzá. Rétest a szomszédos egységben ( Fortuna Büfé ) készítenek. Csak gyárilag csomagolt jégkrém
árusítható. A cukrászati termékeknek külön hûtõt kell biztosítani.
A hal és a hús elõkészítése csak idõben elkülönítetten lehetséges.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 22/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 22/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 22/2016

8261 Badacsonytomaj Római u. 208. 1323 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Vulkán Büfé BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

06.24-08.31: H-V:        10-18-ig
09.01.-10.15.: Szo-V:  10-18-ig
hétköznap csak
elõzetes                                    bejelentkezés
alapján

Egyéb nyitvatartás:

Vába V. K. Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2016neve:

címe: 1037 Budapest, Jeles u. 174/2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1037 Budapest Jeles u. 174/2

0109892321

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141761576420113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.07.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Major u. 42. 0163/12 hrsz

23/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 23/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 Termelõi borkimérés
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III / 2. Jövedéki termékek 23/2016

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 23/2016

8257 Badacsonytomaj Major u. 42. 0163/12 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Váli FogadóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Szõke Kkt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2016neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1.

1903500241

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 272639565610116

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.08.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1.

24/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 24/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 3. Üzletek 24/2016

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Szõke PresszóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagy Eszter

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2016neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 208.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 208.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50701919

statisztikai szám: 677537505610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.08.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Római u. 208. 1323 hrsz

25/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlán-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 050/2016. számú különengedélye
1.1 Meleg Hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

Az 1.4 termékkörön belül kizárólag rétes készítéséhez járul hozzá, egyéb cukrászati készítmények esetében csak a
helyszini árusításhoz járulnak  hozzá.A cukrászati termékeknek külön hûtõt kell biztosítani. Helybeni fagylalt fõzéséhez
nem járulnak hozzá.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 25/2016

megnevezés

sör

bor

III / 3. Üzletek 25/2016

8261 Badacsonytomaj Római u. 208. 1323 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Retró Büfé BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.08.01.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nagyné Tánczos Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2016neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 208.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8300 Tapolca, Véndeki u. 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV.9045891

statisztikai szám: 648465456102311

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.08.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj, Római u. 208.

26/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 26/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek 26/2016

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 26/2016

8258 Badacsonytomaj, Római u. 208. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Borharapó BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.08.10.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Laposa Birtok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2016neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.

1909514298

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 115289880124113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.09.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Bogyai L. u. 1. 023/24 hrsz

29/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 011/2013. számú különengedélye
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

1.1 termékkörön belül húselõkészítõ hiányábancsak elõkészítést nem igénylõ alapanyag használható fel.
1.4 termékkörön belül helyszini fagylaltfõzéshez nem járulnak hozzá. A fagylalt tárolásánál és árusításánál be kell
tartani a 62/2011.VM rendelet elõírásait. A hûtést  igénylõ cukrászati termékeket külön hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 29/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 29/2016

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 29/2016

8261 Badacsonytomaj Bogyai L. u. 1. 023/24 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Laposa BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.23.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Palkó Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2016neve:

címe: 8991 Teskánd Május 1 utca 37, Május 1. utca 37.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8991 Teskánd Május 1 utca 37, Május 1. utca 37.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 33913680

statisztikai szám: 663265590121231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.12.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kemping u. 38. 1995/4 hrsz

30/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 termelõi borkimérés  ( bor )

III / 2. Jövedéki termékek 30/2016

megnevezés

bor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2016

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 termelõi borkimérés ( bor)

III / 2. Jövedéki termékek 30/2016

megnevezés

530



bor

III / 3. Üzletek 30/2016

8258 Badacsonytomaj Kemping u. 38. 1995/4 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Két Jóbarát Meg Az AntiÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

4 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Hullay Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2016neve:

címe: 8000 Székesfehérvár Selmeci u. 33., Selmeci u. 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár Selmeci u. 33., Selmeci u. 33.

kistermelõ regisztrációs száma: 570217

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.12.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Római u. 21/1   754 hrsz

31/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 31/2016

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 31/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 termelõi borkimérés ( bor)
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III / 2. Jövedéki termékek 31/2016

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 31/2016

8258 Badacsonytomaj Római u. 21/1   754 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hullay PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 8 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Szántai Kinga

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51002330

statisztikai szám: 679567405610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.01.01. 2017.04.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kert u. 15. 115/2 hrsz

1/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 061/2016. számú különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel

1.1 termékkörön belül hús és zöldség elõkészítõ hiányában csak elõkészítést nem igénylõ, konyhakész alapanyag
használható fel.

Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 1/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2017

8258 Badacsonytomaj Kert u. 15. 115/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Lacus Pelso PizzériaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 70 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.01.01.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Varga Picészet Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2017neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1222 Budapest Szigetvári u. 7.

0109661245

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122331591102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.02.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 49. 2039 hrsz

2/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 2/2017

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 2/2017

megnevezés
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bor

III / 3. Üzletek 2/2017

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 49. 2039 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Varga NagykerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1758 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.02.14.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

szeptember 1. - június 15. nyitva
június 16.- augusztus 31.  zárva

Egyéb nyitvatartás:

Deres László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 19.

kistermelõ regisztrációs száma: P00000325187

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.03.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Rózsa köz 8.  1042 hrsz

4/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2017

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

59 termelõi borkimérés
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III / 2. Jövedéki termékek 4/2017

megnevezés

bor

III / 3. Üzletek 4/2017

8258 Badacsonytomaj Rózsa köz 8.  1042 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Deres PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

csak elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Kocsis Endre Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51103747

statisztikai szám: 531842585610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.03.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Balaton u. 5.

5/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2017

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 3. Üzletek 5/2017

8258 Badacsonytomaj Balaton u. 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ICE "N" GO  ÜzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

11:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szántai Éva Zsuzsanna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51301550

statisztikai szám: 681482455610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.03.27. 2017.06.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261  Badacsonytomaj Park u. 3. 1294 hrsz

6/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi osztály
18 03 KE 008/2017. számú különengedélye
1.1 Meleg hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.4 termékkörön belül helyszini fagylat fõzéséhez nem járulnak hozzá, hûtést igénylõ cukrászati készítményeket külön
hûtõben kell tárolni.
Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 6/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 6/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 6/2017

8261  Badacsonytomaj Park u. 3. 1294 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

IL MONTEÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 60 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30 fõA 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2017.03.27.

Hétfõ 10:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig
10:00 - tól 22:00 - ig

04.01- 06.15. H-Cs: zárva
P-V: 12-22
06.16.-06.30. H-V: 12-22
07.01.- 08.31. H-V: 10-22
09.01.- 10.31 H-Cs zárva
P-V: 12-22
nyitvatartási idõn kívül elõzetes bejelentkezés alapján

Egyéb nyitvatartás:

Tóth György

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2017neve:

címe: 8283 Káptalantóti, Petõfi Sándor u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8283 Káptalantóti, Petõfi Sándor u. 58.

kistermelõ regisztrációs száma: 1803T0275

vállalkozói nyilvántartási száma: 19470882

statisztikai szám: 755832600150231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.11. 2017.06.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Hõsök tere 8. 34/2 hrsz

7/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete: 80 m2
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma: 2 db
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

X saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 013/2017. számú különengedélye
1.1 Meleg, hideg étel
1.5 Hús- és hentesáru
1.10 Tej , tejtermék

1.1 temékkörön belül megfelelõ infrastruktúra hiányában a vendégek részére kizárólag egyszer használatos
eldobható edényzet használható. Zöldség elõkészítõ hiányában csak konyhakész alapanyagok használhatók fel.
Jelen engedély visszavonásig érvényes
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 7/2017

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 7/2017

8258 Badacsonytomaj Hõsök tere 8. 34/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Hegymagasi MarhaságokÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.11.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

K&B Kristálypatika Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2017neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 9.

2009070649

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 227105494773113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Radnóti M. u. 2.  ( 039/18 hrsz)

8/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 011/2017. számú különengedélye
1.1 Meleg, - hideg étel

1.1 termékkörben fehéredény mosogató hiányában helybeni fehéredény mosogatásához nem járulnak hozzá.
Helybeni meleg étel készítéséhez nem járulnak hozzá, kizárólag elõkészített félkész ételek kisütése történhet a
helyszínen.

Jelen engedély vissszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 8/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 8/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 8/2017

8261 Badacsonytomaj Radnóti M. u. 2.  ( 039/18 hrsz) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Szépkilátó BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 165 m2
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 60 fõA 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2017.04.13.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig
10:00 - tól 20:00 - ig

2017.04.13- 06.01. P-Szo.: 10-20
V.:         10-18
2017.04.17.            H.:         10-18
2017.05.01.            H.:         10-18

2017.06.02- 09.10. : H-V.:  10-20

Egyéb nyitvatartás:

Bon-Bon Kávé Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2017neve:

címe: 2330 Dunaharaszti, Bercsényi u. 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2330 Dunaharaszti, Bercsényi u. 44.

1309131625

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149118174729113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.07.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Camping  0303/2 hrsz

9/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete: 15 m2
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma: 4 db
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

X saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai JH. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 012/2017. számú különengedélye
1.5 Hús és hentesáru
1.10 Tej , tejtermék

1.5 termékkörön belül kizárólag elõre csomagolt hústermék árusítható, tõkehús értékesítéséhez nem járultak hozzá.
Az 1.10 termékkörben termelõi nyers tej árusításához nem járultak hozzá.

Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 9/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 9/2017

8261 Badacsonytomaj Badacsony Camping  0303/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Camping ShopÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.20.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

BAL-AND 06' Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2017neve:

címe: 8253 Révfülöp, Táncsics M. u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8253 Révfülöp, Táncsics M. u. 10.

1906508322

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 222697995540212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz

10/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 10/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
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42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 10/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 10/2017

8261 Badacsonytomaj Tátika Üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

MÓLÓ DELIÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

május 1- június 30                   H-V: 10-18
július 1.- augusztus 31.           H- V: 10-20
szeptember1.-szeptember 30. H-V: 10-18

Egyéb nyitvatartás:
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Büttner Borászat Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. 34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. 34.

1909518902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141011041102113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.24. 2017.06.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Római u. 174/1. 1236 hrsz

11/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 11/2017

megnevezés

alkoholtermék

bor

III / 3. Üzletek 11/2017

8258 Badacsonytomaj Római u. 174/1. 1236 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Raklap Bor BárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 15 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.24.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Útonállók Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2017neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

1909518959

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 258707385610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.05.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Kemping 0303/2 hrsz

12/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 014/2017. számú különengedélye

1.1 Meleg hideg étel

Jelen engedély visszavonásig érvényes.
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 12/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 12/2017

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 12/2017

8261 Badacsonytomaj Badacsony Kemping 0303/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Útonállók BisztróÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 40 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.05.12.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

GIZO Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2017neve:

címe: 1173 Budapest , Csabai út 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1173 Budapest , Csabai út 25.

0109701299

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 127433044719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.05.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Mólósor

13/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2017

megnevezéssorszám

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek 13/2017

8261 Badacsonytomaj Badacsony Mólósor kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ásvány ajándékÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.05.17.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Boros Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2017neve:

címe: 9024 Gyõr, Ikva u. 30/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9024 Gyõr, Ikva u. 30/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2852365

statisztikai szám: 470484324782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.05.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1.

14/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2017

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

III / 3. Üzletek 14/2017

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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PavilonÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.05.29.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hídvéginé Mejlinger Anita

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2017neve:

címe: 8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8258 Badacsonytomaj, Nagykörút 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5776233

statisztikai szám: 633036834771231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.06.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Badacsony Alsó Bazársor 255/7 hrsz

16/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2017

megnevezéssorszám

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2017

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2017

megnevezéssorszám

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 16/2017

8258 Badacsonytomaj Badacsony Alsó Bazársor 255/7 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

HírlapboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 9 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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MAISHOP GOODS Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2017neve:

címe: 1213 Budapest , Nyest u. 3/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1213 Budapest , Nyest u. 3/a

0109276769

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254658224791113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.06.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Tátika Üzletház 2556 hrsz

17/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

570



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2017

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2017

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

39 Optikai cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 17/2017

8261 Badacsonytomaj Badacsony Tátika Üzletház 2556 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Táska BoxÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

10:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Gomba Expressz Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2017neve:

címe: 1224 Budapest, Thököly u. 39.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1224 Budapest, Thököly u. 39.

0106611637

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 290884014631117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.06.13. 2017.06.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 4. 1239 hrsz

18/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 18/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 3. Üzletek 18/2017

8261 Badacsonytomaj Park u. 4. 1239 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gombácska Zöldség-gyümölcs KereskedésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 38 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Rodof Anbak Car Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2017neve:

címe: 1081 Budapest, Bezerédi u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1081 Budapest, Bezerédi u. 19.

0109280958

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 255378864511113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.06.21. 2017.06.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Badacsony Strand 7. számú üzlet 2553 hrsz

19/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai JH. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészésgügyi Osztály
18 03 KE 030/2017. sz különengedélye
1.1 Meleg hideg étel

1.1 termékkörön belül megfelelõ infrastruktúra hiányában a vendégek részére kizárólag egyszerhasználatos
eldobható edényzet használható.

Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 19/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 19/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 19/2017

8261 Badacsonytomaj Badacsony Strand 7. számú üzlet 2553 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Platán büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 32 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kapos - Innovo Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2017neve:

címe: 7400 Kaposvár, Szondi u. 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7400 Kaposvár, Szondi u. 22.

1409310808

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 229923964641113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.06.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Park u. 3. 1294 hrsz

21/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2017

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2017

megnevezéssorszám

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek 21/2017

8261 Badacsonytomaj Park u. 3. 1294 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kürtöskalács HázikóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 7,2 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.06.30.

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 24:00 - ig

16:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kultúr Szektor Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2017neve:

címe: 1021 Budapest, Napraforgó u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1021 Budapest, Napraforgó u. 7.

0109205325

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 251946698551113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.07.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 29. 1715 hrsz

22/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16 Könyv

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

30 Virág és kertészeti cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

III / 2. Jövedéki termékek 22/2017

megnevezés

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 22/2017

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 29. 1715 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Habcsók és más semmiÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Tóth György

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2017neve:

címe: 8283 Káptalantóti, Petõfi S. u. 87.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8283 Káptalantóti, Petõfi S. u. 87.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 19470882

statisztikai szám: 755832600150231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.07.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Kert u. 3.

23/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Tapolcai JH. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
18 03 KE 036/2017. számú különengedélye
1.1 Meleg- hideg étel

Jelen engedély visszavonásig érvényes.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 23/2017

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 2. Jövedéki termékek 23/2017

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek 23/2017

8258 Badacsonytomaj Kert u. 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Betérõ a Vén KocsishozÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 24:00 - ig

07:30 - tól 24:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gál Pince Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2017neve:

címe: 7773 Villány, Dózsa Gy u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7773 Villány, Dózsa Gy u. 10.

0209071641

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140228905630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.07.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 5. 1302/1 hrsz

24/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 24/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

584



III / 2. Jövedéki termékek 24/2017

megnevezés

alkoholtermék

bor

III / 3. Üzletek 24/2017

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 5. 1302/1 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Badacsonyi Ürmös BorozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 43 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.07.11.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Full Fest Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2017neve:

címe: 2898 Kocs, Kis u. 98.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2898 Kocs, Kis u. 98.

1109023838

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148164065610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.08.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Bogyay Lajos u. 3. 027 hrsz

25/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 25/2017

megnevezés
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alkoholtermék

bor

pezsgõ

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2017

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2017

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 25/2017

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2017

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 25/2017

megnevezéssorszám
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1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 25/2017

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

III / 3. Üzletek 25/2017

8261 Badacsonytomaj Bogyay Lajos u. 3. 027 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Villa Pátzay BorhotelÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Elektro-V Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2017neve:

címe: 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 40.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8256 Ábrahámhegy, Patak u. 40.

1906507033

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 215217002630117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.09.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8258 Badacsonytomaj Fõ utca 12.

26/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 26/2017

megnevezéssorszám

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10 Audió- és videóberendezés

11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
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12 Telekommunikációs cikk

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

25 Óra- és ékszer

III / 3. Üzletek 26/2017

8258 Badacsonytomaj Fõ utca 12. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Elektro -V Bt üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Majerné Gulácsi Tünde

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2017neve:

címe: 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 51234302

statisztikai szám: 525111235520231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.09.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 7.

27/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2017

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2017

megnevezéssorszám

59 sült gesztenye

III / 3. Üzletek 27/2017

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Katica VendégházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 2 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kuti Gáspár

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2017neve:

címe: 8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8257 Badacsonytomaj, Arborétum u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 35573112

statisztikai szám: 665152548560231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.09.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8257 Badacsonytomaj Arborétum u. 4. 1889/4 hrsz

28/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2017

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 28/2017

megnevezéssorszám

16 Könyv

59 59. egyéb : tanulást segítõ oktatási eszköz
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III / 3. Üzletek 28/2017

8257 Badacsonytomaj Arborétum u. 4. 1889/4 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

TakugaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 10 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

április 15-tõl szeptember 30-ig
10-21 óráig
október1- tõl április 14-ig zárva

Egyéb nyitvatartás:
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