Bejelentéshez kötött ker.tev.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:

A
nyilvántartásba
vétel száma

a kereskedő neve, címe, székhelye

a kereskedő
cégjegyzékszáma,
vállalkozói
nyilvántartási
száma, a
kistermelő
regisztrációs
száma

a kereskedő statisztikai
száma

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

a kereskedelmi tevékenység helye

címe (több helyszín esetén a
címek)

mozgóbolt esetében a
működési terület és az
útvonal jegyzéke,

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

1/2009/Bk.
(5/2002)

Két Vándor

21378320-2-11

Óbarok, M-1-es autópálya 43
km szelvény jobb oldal

-

-

-

2/2009/Bk.
(9/1/2003)

OMV Hungária Ásványolaj Kft-

10542925-2-44

Óbarok, M-1-es autópálya 43
km szelvény ÉSZAK

-

-

-

3/2009/Bk.
(6/4/2009)

Szezo Petrol

Cg.01-06-769033

22158912-5211-212-01

Óbarok, M-es autópálya 43 km
szelvény jobb oldal

-

-

-

4/2009/Bk.
(12/3/2009)

Szezo Petrol

Cg.01-06-769033

22158912-5211-212-01

Óbarok, M-es autópálya 43 km
szelvény bal oldal

-

-

-

1/2010/Bk
(2/2010.)

EFRYDO Kereskedelmi Kft.

Cg.11-09-014412

5610-113-07

Óbarok, Fő u. 18

-

-

-

2/2010/Bk.
(3/2010.)

1/2011.Bk.

Bankó Márta

Boka-Gastro Kft

2/2011.Bk.

Start Credit

1/2012.Bk.

Magyar Posta Zrt

1/2013.Bk.

Whitw Crow Food Kft

2/2013.Bk.

Héczné Mészáros Julianna

B/1/2016

M1-FOOD Kft.

65691407

Cg.11-09-018357

65691407-4711-231-01

23293937-5610-111-11

Óbarok, NagyegyházaBányász utca 7/B

Óbarok, M-1.es autópálya 43
km szelv.0385/D hrsz.

22338635-6616-113-07

Óbarok, M-1.es autópálya 43
km szelv.0385/E hrsz.

Cg. 01-10-042463

10901232-5310-114-01

Cg.11-09-021189

24198299-5610-113-11

32960323

6,62394E+16

Óbarok, Fő u. 37

Cg. 07-09-019036

07-09-027053

25583076-5510-113-07

-

-

-

-

-

-

Óbarok, Iskola u. 3

-

-

Óbarok, M-1-es autópálya 43
km szelv. 0385/C hrsz.

-

-

-

-

-

-

-

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

-

-

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység
üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység
üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység
üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

-

-

2890 Tata, Dadi u. 41.

a napi/heti
nyitva tartási
idő,

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

-

-

amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

az üzlet elnevezése,

az egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban

a 25. § (4)
bekezdés
vendéglátó
szerinti
. az üzlet
üzlet
vásárlók
alapterülete
esetében
könyve
2
(m ),
befogadókéhasználatba
pessége,
vételének
időpontja;

termékek
megnevezése és
sorszáma a 6.
melléklet alapján,

kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13.
kereskedelmi pont), megjelölve
ebből a Jöt. 3. § (2)
ügynöki
a vendéglátást
nagykereskedeszeszesitalbekezdése szerinti
tevékenység
(Kertv. 2. § 30.
lem (Kertv. 2.
kimérést,
termékek;
(Kertv. 2. § 10.
pont),
§ 18. pont);
pont),
amennyiben ilyen
tevékenységet
folytat,

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

Illetve a 22.
§ (1) bekezdésében
a külön engedély
meghatároalapján
zott
forgalmazott
tevékenysé- termékek köre
get;

Mészáros Gasztro Kft.

07-09-027053

25583076-5510-113-07

8086 Felcsút, Fő u. 65.

-

-

-

a külön engedélyt
kiállító hatóságot

külön engedély
számát,

hatályát (egyes a kereskedelmi a kereskedelmi a kereskedelmi
kereskedelmi
tevékenység
tevékenység
tevékenység
formák és helyek megkezdésének, módosításának megszűnésének
szerinti
időpontja.
időpontja.
időpontja.
bontásban);

VIVA

100 m2

-

2009-10-26

26;27;43;49;

-

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2002-04-11

OMV Benzinkút

500 m2

-

2003-11-25

22.

ásványolaj

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2003-11-25

H-V: 00,0024,00

VIVA

100 m2

-

2009-10-26

1.1;1.2;1.3;1.4;;1.8;
1.9;17

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2009-10-26

H-V: 00,0024,00

VIVA

100 m2

2009-10-26

1.1;1.2;1.3;1.4;;1.8;
1.9;17

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2009-10-26

ÉlelmiszerboltABC

60 m2

-

2010-03-31

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1
alkohol termék,
.6;1.7;1.8;1.9;1.10; sör,bor,pezsgő,köz
1.11;1.12;3;16;17;1 tes alkohol termék,
8;20;21
dohányáru

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2010-03-31

Vegyesbolt

70 m2

-

2010-05-03

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1
alkohol termék,
.6;1.7;1.8;1.9;1.10; sör,bor,pezsgő,köz
1.11;1.12;3;16;17;1 tes alkohol termék,
8;20;21
dohányáru

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2010-05-03

Fehér Holló
Kávéház

70 m2

30 fő

2011-04-29

alkohol termék,
sör,bor,pezsgő,köz
tes alkohol termék,
dohányáru

-

vendéglátás

-

igen

nem

-

-

-

-

-

2011-04-29

H-P: 05,3011,00.Sz:05,
3011,00.V:07,
00-11,00
H-P:07,0010,00 14,00-17,30
SZ: 07,0011, V: 07,0010,00
H-P:07,0010,00 14,00-17,30
SZ: 07,0011, V: 07,0010,00
H-V: 07,0024,00 téli
időszakban:
07,00-22,00

Szekér Csárda

616 m2

100 fő

1.1;1.2;1.3;1.4;1.8;
1.9;43;

1.
alkohol termék,
2011-06-10 1.1;1.2;1.3;1.4;1.10; sör,bor,pezsgő,köz
14,17,18,19,
tes alkohol termék,

vendéglátás

-

igen

nem

-

-

-

-

-

2011-06-10

-

kiskereskedelem

-

nem

nem

-

-

-

-

-

2012-06-01

alkohol termék,
1.1;1.2;1.5;1.7;1.8;1
sör,bor,pezsgő,köz
.9;43
tes alkohol termék,

-

vendéglátás

-

igen

nem

-

-

-

-

-

2013-03-12

alkohol termék,
sör,bor,pezsgő,köz
tes alkohol termék,

-

vendéglátás

-

igen

nem

-

-

-

-

-

2013-08-08

határozatlan

2016-06-22

határozatlan

2016-08-22

Posta

13 m2

0 fő

1.3;1.9;1.11;
1.12;7;9;11;12;16;1
2012-06-01
7;18;19;20;26;27;28
;37;43;44;45;

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

H-V: 00,0024,00

Fehér Holló
Étterem

1020 m2

80 fő

2013-03-12

H-Cs: 12,0022,00 Sz-V.:
06-24

Óbaroki Söröző

100 m2

80 fő

2013-08-08

H-V: 0-24

Fehér Holló
Kávézó

288 m2

_

alkohol termék,
sör,bor,pezsgő,
dohányáru
alkohol termék,
sör,bor,pezsgő,
dohányáru

1.2;1.3;1.9;

-

alkohol termék,
2016-06-01 1.1. ; 1.2.; 1.4. ; 1.9. sör,bor,pezsgő,köz
tes alkohol termék,

-

vendéglátás

-

igen

nem

Fejér Megyei
1. Élelmiszer, Kormányhivatal,
1.1 Meleg-hideg
Bicskei Járási
étel 1.4
Hivatal
FE-01/ÉAO/007531. ; 1.1 ;1.4;
Cukrász, - és Élelmiszerbiztonsá
4/2016.
édesipari
gi és
termék
állategészségügyi
Osztálya

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

B/2/2016

megnevezése,

a kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja.

H-V: 00,0024,00

H-P: 08,0014,00

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

H-V: 00,0024,00

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi
tevékenység

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
a kereskedelmi tevékenység jellege:

H-V: 10-22

Szekér Csárda
Hotel és Étterem

250 m2

_

Oldal 1

2016-08-01

1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.9.

alkohol termék,
sör,bor,pezsgő,köz
tes alkohol termék,

-

vendéglátás

-

igen

nem

1.; 1.1.; 1.2.;
1.3.; 1.4.; 1.8.;
1.9.; 1.10.;

1. Élelmiszer,
1.1 Meleg-hideg
étel, 1.2.
Kávéital,
alkoholmentes,és szeszesital,
1.3. Csomagolt
kávé, dobozos,
illetve
palackozott
alkoholmentes, Fejér Megyei
és szeszesital,
Kormányhivatal
1.4 Cukrász, Bicskei Járási
és édesipari
Hivatal Járási
termék , 1.8.
ÉlelmiszerláncKenyér,- és
biztonsági és
pékárú,
Állategészségügyi
sütőipari
Osztály
termékek, 1.9.
Édességáru
(csokoládé,
desszert,
nápolyi,
cukorkaárú,
előrecsomagolt
fagylalt és
jégkrém stb.)
1.10. Tej,
tejtermék

FE-01/ÉÁO/00935003/2016

