Nyilván
tartásba
vétel
száma:

A kereskedő
Neve:

Címe és székhelye:
Marton Imre

Megkezdésének időpontja:
2013. 05. 13.

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvánStatisztikai száma:
tartási száma, ill. a kistermelő regisztrá9444 Fertőszentmiklós, Soproni u. 3.
ciós száma:
47057423-1071-231-08
3421808
A kereskedelmi tevékenység
Módosításának időpontja:
Megszűnésének időpontja:

Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):

1/2013.

A kereskedelmi tevékenység helye
Mozgóbolt esetében: a működési terület és az útvonal jegyzéke:

9441 Agyagosszergény, Széchenyi u. 3 (411/1 hrsz)
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye,
illetve az országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenyég üzletben történik
2
Az üzlet alapterülete (m )
Vendéglátó üzlet esetében Vásárlók könyve használatba
befogadóképessége: vételének időpontja:
00
00
2
Hétfőtől-péntekig: 14 -20
MARTON PÉKSÉG
30 m
2013. 05. 13.
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.8. Kenyér- és pékárú, sütőipari termék
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a venpont): déglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Napi/heti nyitva tartási idő:

Az üzlet elnevezése:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: nem
A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
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):
Megjegyzés

Nyilván
tartásba
Neve:
vétel
száma:

2/2014.

A kereskedő
Címe és székhelye:

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántarStatisztikai száma:
tási száma, ill. a kistermelő regisztrációs
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
száma:
10901232-5310-114-01
01-10-042463
A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja:
Módosításának időpontja:
Megszűnésének időpontja:
2014. 03. 12.
A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Mozgóbolt esetében: a működési terület és az útvonal jegyzéke:9441 Agyagosszergény, Arany János u. 1. (399 hrsz.)
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész mea megye, illetve az országos jelleg megjelölése:gyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenyég üzletben történik
2
Napi/heti nyitva tartási idő:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete (m )
Vendéglátó üzlet esetében Vásárlók könyve használatba
Hétfőtől-péntekig:
befogadóképessége: vételének időpontja:
00
00
30
30
2
08 -12 , 12 -15
Agyagosszergény Posta
51 m
2014. 06. 27.
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 1.3.
csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
1.9.
édességáru
1.11.
egyéb élelmiszer
7.
bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
11.
audiovizuális termék
12.
telekommunikációs cikk
16.
könyv
17.
újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18.
papír-és írószer, művészetellátó cikk
27.
játékáru
37.
mezőgazdasági termékek
39.
optikai cikk
43.
emlék-és ajándéktárgy

44.
45.

numizmatikai termék
kreatív-hobbi és dekorációs termék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18.
pont): pont): -

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13.
pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben
ilyen tevékenységet folytat: -

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: nem
A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
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):
Megjegyzés

Nyilván
tartásba
vétel
száma:

3/2015/B.

A kereskedő
Neve:

Címe és székhelye:
Berki Ilona

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, ill. a kistermelő regisztrációs
száma:

Statisztikai száma:

9441 Agyagosszergény, Arany János u.
66652917-5630-231-08
13.
A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja:
Módosításának időpontja:
Megszűnésének időpontja:
2015.11.24.
A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Mozgóbolt esetében: a működési terület és az útvonal jegyzéke:9441 Agyagosszergény, Arany János u. 13. (388 hrsz.)
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területéterületével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - vel érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve
az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenyég üzletben történik
2
Napi/heti nyitva tartási idő:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete (m )
Vendéglátó üzlet esetében Vásárlók könyve használatba
Hétfőtől-péntekig:
befogadóképessége: vételének időpontja:
00
00
00
00
2
08 -13 , 16 -21
Róka Kocsma
233 m
2015.11.24.
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 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
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18.
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13.
pont): pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben
ilyen tevékenységet folytat: Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: nem
A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
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):

Megjegyzés

Nyilván
tartásba
vétel száma:

A kereskedő
Neve:

Címe és székhelye:
Agyagosszergény
Község Önkormányzata

9441 Agyagosszergény, Kossuth u. 16.

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, ill. a kistermelő regisztrációs száma:

A kereskedelmi tevékenység
Módosításának időpontja:

Megkezdésének időpontja:
2016. 01. 12.

Statisztikai száma:
15370103-8411-321-08

Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Mozgóbolt esetében: a működési terület és az útvonal jegyzéke:

4/2016/B.

9441 Agyagosszergény, Széchenyi u. 2/A
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenyég üzletben történik
2
Az üzlet alapterülete (m )
Vendéglátó üzlet esetében Vásárlók könyve használatba
befogadóképessége: vételének időpontja:
30
30
2
Hétfőtől-péntekig: 06 -15
Melegítő és tálaló konyha
80 m
20 fő
2016.01.12.
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a venpont): déglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Napi/heti nyitva tartási idő:

Az üzlet elnevezése:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: nem
A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
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):
Megjegyzés

Nyilván
tartásba
vétel
száma:

A kereskedő
Neve:

Címe és székhelye:
Litresits Éva

Megkezdésének időpontja:
2017. 01. 17.

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvánStatisztikai száma:
tartási száma, ill. a kistermelő regisztrá9441 Fertőszentmiklós, Mátyás u. 71. ciós száma:
68009308-4791-231-08
51084994
A kereskedelmi tevékenység
Módosításának időpontja:
Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Mozgóbolt esetében: a működési terület és az útvonal jegyzéke:

5/2017/B.

9441 Agyagosszergény, Mátyás u. 71.
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések,
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Országos

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Csomagküldő kereskedelem
Napi/heti nyitva tartási idő:

Az üzlet elnevezése:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenyég üzletben történik
2
Az üzlet alapterülete (m )
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: -

Vásárlók könyve használatba
vételének időpontja:

E-FOLT
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermékek, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törülköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidárú, tű, varrócérna, gomb stb…
16. Könyv
17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a venpont): déglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: -

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: nem
A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem
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):
Megjegyzés

