
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.



 Hidvégi Zoltán 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

1/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4521640

 statisztikai szám: 541531291629231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.11.11.   

 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

 8200 Veszprém,

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

1/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

 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 1/2010

megnevezés sorszám

59  Fonottáru termékek

 III / 3. Üzletek 1/2010

 8200 Veszprém, kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Fonottáru Bolt  Üzlet 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: 2009.11.11.

 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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 Ágoston Endréné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

2/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Nagyköz utca 14. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz utca 14. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4567019

 statisztikai szám: 539890774711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.12.04.   

 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.

4

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz utca 14. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

2/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

 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 2/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 2/2010

 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz utca 14.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Használt ruha üzlet  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.11.04.

 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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 Szavanna Gh. Invest Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

3/2010 neve:

 címe:  4400 Nyíregyháza , Korányi F. u. 23. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23. 

1509071916

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 140724246629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.01.08.   

 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, Füredi út 32. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

3/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2010

 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 3/2010

megnevezés sorszám

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

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 3/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 32.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Posta Schop  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  47

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.01.05.

 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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 Szavanna Gh. Invest Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

4/2010 neve:

 címe:  4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 23. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 4400 Nyíregyháza q, Korányi F. utca 23. 

1509071916

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 140724246629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.01.16.   

 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 Badacsonytomaj, Park u. 3. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

4/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2010

 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 4/2010

megnevezés sorszám

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

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy
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 Németh Ágota Tünde

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

5/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca, Viszló u. 1/c. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca, Viszló u. 1/c.  

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20256680

 statisztikai szám: 603159395630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.01.18.   

 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

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 47. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

5/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2010

 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 5/2010

megnevezés sorszám

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)

 BLTP Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

6/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Park u. 8. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

6/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 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

 Nádas Üzlet  Üzlet 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:
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 Hidvégi Zoltán 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

7/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

7/2010
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 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

megnevezés sorszám

59  Fonottáru

 III / 3. Üzletek 7/2010

 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Fonottáru Bolt  Üzlet 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:
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 Magyar Posta Zrt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

8/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

8/2010
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 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

megnevezés sorszám

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

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

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

27  Játékáru

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

43  Emlék- és ajándéktárgy

44  Numizmatikai termék

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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 Margittai Elemér 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

9/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  54006890

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4551819

 statisztikai szám: 538909464776231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.03.09.   

 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, Fõ út 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

9/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2010

 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 9/2010

megnevezés sorszám

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)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
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41  Temetkezési kellék

43  Emlék- és ajándéktárgy

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

 III / 3. Üzletek 9/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Virág-Ajándék Üzlet Üzlet 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 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Sojo Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

10/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsony, 2556. hsrz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

10/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 10/2010

 8261 Badacsony, 2556. hsrz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sojo Ajándék Üzlet  Üzlet 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:

 Szita Lászlóné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

11/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 2. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

11/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezés sorszám

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
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 11/2010

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 2.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 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

12/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

12/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 12/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 12/2010

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

13/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

13/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezés sorszám

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
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 13/2010

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

 8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/3
hrsz.  Üzlet 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 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:

 Kocsi Antal Endre 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

14/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 

 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

 8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

14/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2010

 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 14/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 14/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 14/2010

 8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5.  Üzlet 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

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 Borház Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

15/2010 neve:

 címe:  8257 Badacsonytomaj, Szõlõ utca 23. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ utca 23. 

1909509565

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 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

 8257 Badacsonytomaj,Szõlõ u. 23. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

15/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 15/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 15/2010

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

31



 Sipos Borház  Üzlet 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 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

16/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

16/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 16/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 16/2010

 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Sipos Termelõi Borkimérés Üzlet 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

17/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

17/2010

 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 17/2010

   megnevezés

bor
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 III / 3. Üzletek 17/2010

 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Bazalt Borozó  Üzlet 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

18/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7. 

1906505788

 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

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

18/2010

 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

megnevezés sorszám

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)

27  Játékáru

 III / 3. Üzletek 18/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

37



 Csi-Ri Sport és Lakástextil  Üzlet 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

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Altner József 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

19/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  54107559

 statisztikai szám: 541075995610231

 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

 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

19/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2010

 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 19/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 19/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 19/2010

 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nefelejcs Büfé  Üzlet 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:

 Csanádi Pincészet Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

20/2010 neve:

 címe:  8257 Badacsonytomaj, Füredi út 24. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 24. 

1906501555

 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

 8257 Badacsonytoma, Füredi út 24. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

20/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 20/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 20/2010

 8257 Badacsonytoma, Füredi út 24.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Csanádi Pincészet  Üzlet 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:

 Bankó Istvánné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

21/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  6534170

 statisztikai szám: 653417314764231

 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

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

21/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2010

 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 21/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 21/2010

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Öreg Halász Horgászbolt  Üzlet 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 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:

 Baumann Szabolcs 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

22/2010 neve:

 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: 523422901107231

 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

 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2 hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

22/2010

 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

megnevezés sorszám

59  Szikvíz 

 III / 3. Üzletek 22/2010

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

 Pigál Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

23/2010 neve:

 címe:  8500 Pápa , Hatodik u. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8500 Pápa , Hatodik u. 

1906001020

 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

 8257 Badacsonyõrs, Szõlõhegyi u. 57. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

23/2010

 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 23/2010

   megnevezés

sör

bor
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 III / 3. Üzletek 23/2010

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

 Pigál Étterem  Üzlet 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:

 LÉránt és Társa Kkt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

24/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, 0318/. hrsz. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, 

1903500396

 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. 03/18. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

24/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2010

 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 24/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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 Mészáros Éva Ágnes 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

25/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

25/2010

50



 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 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- Falatozó  Üzlet 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:
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 Tóth Jánosné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

26/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Római út 210

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Római út 210

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  17634480

 statisztikai szám: 600258895610231

 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 Badacsonytomaj, Római út 210. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

26/2010

52



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2010

 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 26/2010

megnevezés sorszám

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 26/2010

   megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 26/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 210.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Márton Borozó  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  26

 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:

 Biró Porta Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

27/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Ley I. u. 

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsony, Egry park 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

27/2010

 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

megnevezés sorszám

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)

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
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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

 Ajándék Játék Üzlet  Üzlet 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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 Milfait Lajos 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

28/2010 neve:

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

28/2010
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 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 28/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 28/2010

 8258 Badacsonytomaj, Római út  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 8258 Badacsonytomaj, Római út  Üzlet 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:

58



 Dankó István 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

29/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

29/2010
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 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

megnevezés sorszám

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 29/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 29/2010

 8258 Badacsonytomaj, Római út 138.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Kororna Étterem  Üzlet 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:

 Marapapír Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

30/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

30/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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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

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
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 Papírbolt  Üzlet 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:

 Edegger Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

31/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Római út 235. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Római út 235. 

1909505332

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Római út 235. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

31/2010

 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

 III / 1. Termékkörök 31/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 3. Üzletek 31/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 235.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Edegger Pincészet  Üzlet 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 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:

 Csala Ferencné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

32/2010 neve:

 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.   

 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 68. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

32/2010

 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

megnevezés sorszám

6  Lábbeli- és bõráru

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

 III / 3. Üzletek 32/2010

 8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 68.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Használtruha Üzlet  Üzlet 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 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:

 Menü Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

33/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. 

1906001007

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

33/2010

 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 33/2010

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Iskola Konyha  Üzlet 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:

 Szõkéné Németh Katalin 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

34/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 13. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  2974229

 statisztikai szám: 541990735610231

 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, strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

34/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 34/2010

 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 34/2010

megnevezés sorszám

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 34/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 34/2010

 8258 Badacsonytomaj, strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Popey Büfé  Üzlet 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:

 Bóna Vendelné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

35/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

35/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 III / 3. Üzletek 35/2010

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

 Játék Ajándék Üzlet  Üzlet 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

36/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

36/2010

 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

megnevezés sorszám

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

25  Óra- és ékszer

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

27  Játékáru
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43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 36/2010

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

 Gyermekdivat  Üzlet 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:

 Dr. Sellyei Ferencné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

37/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Sümegi út 2. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca , Sümegi út 2. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5326620

 statisztikai szám: 540138104719231

 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, Fõ út 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

37/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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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

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-Firka  Üzlet 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 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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 Blaskovics Iván 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

38/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

38/2010
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 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

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 38/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 217.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Blakovics Pince  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 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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 Szalai Attila 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

39/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

39/2010
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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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 39/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 39/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 127.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Németh Pince  Üzlet 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

40/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, HÁrsfa utca 13. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

40/2010
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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

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 40/2010

 8258 Badacsonytomaj, HÁrsfa utca 13.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Szabó Pince  Üzlet 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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 Papp Tibor 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

41/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 0121/114. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 0121/114. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  11363382

 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, Káptalantóti õt 0121/114. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

41/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 41/2010

 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 41/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 41/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 41/2010

 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti õt 0121/114.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Papp Családi Pince  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 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

42/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8257 Badacsonytomaj, Csndes dülõ 7. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

42/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Pince  Üzlet 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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 Koncz László 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

43/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Erdõs u. 7. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Erdõs u. 7. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  10000000

 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.

89

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, ERdõs u. 7. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

43/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2010

 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 43/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 43/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 43/2010

 8258 Badacsonytomaj, ERdõs u. 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Boglárka Pincészet  Üzlet 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 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

44/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 11. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

44/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Borozó 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:
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 Fodorné Pálffy Edit 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

45/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

45/2010

93



 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

megnevezés sorszám

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 kimérés  Üzlet 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

46/2010 neve:

 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.

95

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

46/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Büfé  Üzlet 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 Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

47/2010 neve:

 címe:  8257 Badacsonytomaj, Major u. 46. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8257 Badacsonytomaj, Major u. 46. 

0119000000

 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, Major u. 46. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

47/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 47/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 47/2010

 8257 Badacsonytomaj, Major u. 46.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Váli Bor-Váli PInce  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 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

48/2010 neve:

 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.   

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

48/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 48/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

100



köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 48/2010

 8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Strand Büfé  Üzlet 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:

 Békássy Péter 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

49/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Római út 140. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Római út 140. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  1136328

 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 140. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

49/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 49/2010

 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 49/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 49/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 49/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 140.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Békássy Családi Pince  Üzlet 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:

 Tompos Zsolt 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

50/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

50/2010

 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

 III / 1. Termékkörök 50/2010

megnevezés sorszám

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 50/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 50/2010

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

 Vig Bacchus Étterem  Üzlet 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

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:

 Weller András 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

51/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Római út 28. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

51/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Weller Borház  Üzlet 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:

 Teke Jenõ 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

52/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 13. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

52/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Badacsony Pékség  Üzlet 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:

 Elsõ Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

53/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

53/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Szeremley Bortár  Üzlet 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:

 Folly Gyula 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

54/2010 neve:

 címe:  8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 25. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 25. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:  33637

 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, Kápolnavölgyi u. 25. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

54/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 54/2010

 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 54/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 54/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 54/2010

 8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi u. 25.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Folly Arborétum Termelõi Borkimérés  Üzlet 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:

 La Vita Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

55/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj,Kisfaludy u. 105. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

55/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 55/2010

   megnevezés

bor
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 Gelencsér Tamás 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

56/2010 neve:

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

56/2010
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 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

megnevezés sorszám

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 56/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 56/2010

 8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Grill Büfé  Üzlet 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:

 Ice-Boyc Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

57/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

57/2010

 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

megnevezés sorszám

1.5  Hús-és hentesáru

1.7  Zöldség- és gyümölcs

 III / 3. Üzletek 57/2010

 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Nagykereskedelmi Raktár  Üzlet 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:

 Boros Zsolt 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

58/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Vasútállomás 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 9024 Gyõr, Sió u. 36.  

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  2852365

 statisztikai szám: 470484324782231

 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.

119



119

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Vasútállomás

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

58/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 58/2010

 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 58/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 58/2010

 8261 Badacsonytomaj, Vasútállomás kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Boros Butik  Üzlet 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:  

 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:

 Börcsök János 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

59/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

59/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Börcsök Házibor kimérés Üzlet 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:

 Gelencsér Tamás 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

60/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

60/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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pezsgõ

 III / 3. Üzletek 60/2010

 8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Pizza Ház  Üzlet 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

61/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

61/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 61/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 61/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

126



 Varga Termelõi Borkimérés  Üzlet 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:

 Bazalt Borház Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

62/2010 neve:

 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:2010.07.22.  2010.07.12.

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

62/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 62/2010

 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 62/2010

megnevezés sorszám

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 62/2010

   megnevezés

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 62/2010

 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Bazalt Borozó  Üzlet 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 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:

 Takács Ilona 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

63/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

63/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 63/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 63/2010

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

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

64/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

64/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 64/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 64/2010

 8261 Badacsonytomaj, Római út 202.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fortuna Termelõi Borkimérés  Üzlet 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

65/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

65/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

 III / 2. Jövedéki termékek 65/2010

   megnevezés

bor
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 III / 3. Üzletek 65/2010

 8258 Badacsonytomaj, Kurucz körút 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Villa Márika Pincészet Üzlet 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

66/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

66/2010

 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

megnevezés sorszám

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 66/2010

 8261 Badacsonytomaj, Park u. 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Divat Ajándék Üzlet  Üzlet 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

67/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

67/2010

 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

megnevezés sorszám

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 Divatáru Üzlet 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:

 Vargabor Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

68/2010 neve:

 címe:  8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. 

0109366670

 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.

139



139

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

68/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 68/2010

   megnevezés

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 III / 3. Üzletek 68/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vargabor Üzlet  Üzlet 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:

 Szemerédi Attila Miklósné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

69/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Pavilon sor 2. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Pavilon sor 2. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  12584079

 statisztikai szám: 649835945610231

 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 3. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

69/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 69/2010

 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 69/2010

megnevezés sorszám

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 69/2010

   megnevezés

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 69/2010

 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Eszpresszó  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  41

 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:

 É.V. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

70/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

1909509301

 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 Badacsony, 2557/2 hrsz.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

70/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 70/2010

 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 70/2010

megnevezés sorszám

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 70/2010

 8261 Badacsony, 2557/2 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Gomba Üzlet  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 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:

 Borbarátok N&N Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

71/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Római út 170. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

71/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 71/2010

 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 71/2010

megnevezés sorszám

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 71/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 71/2010

 8258 Badacsonytomaj, Római út 170.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Hárskert Vendéglõ  Üzlet 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

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:

 Borbarátok N&N Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

72/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Római út 88. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

72/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 72/2010

megnevezés sorszám

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 72/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 72/2010

 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Borbarátok Étterem  Üzlet 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:

 Dem-Team Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

73/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19. 

1306019248

 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, Kisfaludy S. u. 19. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

73/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 73/2010

 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 73/2010

megnevezés sorszám

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 / 3. Üzletek 73/2010

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Hertelendy Borozó  Üzlet 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:

 Nagy és Társa Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

74/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1291. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

74/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 74/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 74/2010

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

 Borpatika Pálinkaház  Üzlet 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:

 Edegger Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

75/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Bororzó sor 1289/9. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

75/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Edegger Borászat  Üzlet 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 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:

 HIdvéginé Mejlinger Anita 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

76/2010 neve:

 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.   

 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, 2557/2. hsrz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

76/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 76/2010

 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 76/2010

megnevezés sorszám

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy
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 III / 3. Üzletek 76/2010

 8258 Badacsonytomaj, 2557/2. hsrz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Hírlapbolt  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  9

 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:

 Hidvéginé Mejlinger Anita 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

77/2010 neve:

 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.   

 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 10. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

77/2010

 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

megnevezés sorszám

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)
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 III / 3. Üzletek 77/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Varázs Divatáru  Üzlet 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 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:

 Zapatos. ES Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

78/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, 1290. hrsz. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, 1290. hrsz. 

0109871989

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.22.  2010.04.28.

 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, 1290. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

78/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 78/2010

 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 78/2010

megnevezés sorszám

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 78/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 78/2010

 8261 Badacsonytomaj, 1290. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sandro Pizzéria Falatozó  Üzlet 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:

 Sipos László 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

79/2010 neve:

 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.   

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

79/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 79/2010

 8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Midi Büfé  Üzlet 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:

 Sipos Borház Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

80/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

80/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 80/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 80/2010

 8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fertályos PInce  Üzlet 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

81/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 26. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 26. 

1306019248

 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, KIsfaludy S. u. 26. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

81/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 81/2010

megnevezés sorszám

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 81/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 81/2010

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

 Rózsakõ Borpince  Üzlet 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:

 Gajárné Horváth Anikó 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

82/2010 neve:

 címe:  8264 Szigliget , Kossuth L. u. 110. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 110.  

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  110926

 statisztikai szám: 547169085630231

 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, Fõ út 15. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

82/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 82/2010

 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 82/2010

megnevezés sorszám

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)

1.10  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)
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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

16  Könyv

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

 III / 2. Jövedéki termékek 82/2010

   megnevezés

sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 82/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 15.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vianni Élelmiszer Üzlet  Üzlet 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 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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 Elektro-V Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

83/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10. 

1906507033

 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.

170

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

83/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 83/2010

 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 83/2010

megnevezés sorszám

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 83/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 83/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 10.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Kolibri Büfé  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:

 Mékli Bernadett 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

84/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 25

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 25. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5650193

 statisztikai szám: 539589694778231

 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, Strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

84/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 84/2010

 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 84/2010

megnevezés sorszám

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 84/2010

 8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

173



 Detty Ajándék  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  32

 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:

 Winkler Péter 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

85/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

85/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 85/2010

 8261 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sörözõ Büfé  Üzlet 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

86/2010 neve:

 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.   

 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 196. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

86/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 86/2010

megnevezés sorszám

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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 Nagy és Társa Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

87/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, 1289/6 hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

87/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Falatozó  Üzlet 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

88/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

88/2010

 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

megnevezés sorszám

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 88/2010

 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 19.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Katica Vnedéglõ  Üzlet 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

89/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

89/2010

 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

megnevezés sorszám

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 89/2010

   megnevezés

bor
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 III / 3. Üzletek 89/2010

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

 Kéknyelû Borozó  Üzlet 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:

 Kolumé Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

90/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Kert u. 7-9. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 7-9. 

1906500819

 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.

184



184

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 7-9. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

90/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 90/2010

 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 90/2010

megnevezés sorszám

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 90/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 90/2010

 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 7-9.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Btérõ a Vén Kocsishoz  Üzlet 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:

 MOL Zrt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

91/2010 neve:

 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. 2010.11.17.  

 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

 8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

91/2010

 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

megnevezés sorszám

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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

24  Palackos gáz

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 91/2010

   megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 91/2010

 8258 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Mol Benzinkút  Üzlet 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:
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 Pruska Beatrix 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

92/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Római út 144. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Római út 144. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  15433740

 statisztikai szám: 654023175610231

 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, 2560 hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

92/2010

189



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 92/2010

 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 92/2010

megnevezés sorszám

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 92/2010

 8261 Badacsonytomaj, 2560 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Béci Borozó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 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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 Stimmel Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

93/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

93/2010
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 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

megnevezés sorszám

13  Festék, lakk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 3. Üzletek 93/2010

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Stimmel Kereskedés  Üzlet 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:
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 Polus Coop Zrt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

94/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12. 

1910001014

 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.

193

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

94/2010
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 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

megnevezés sorszám

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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 94/2010

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Bazalt ABC  Üzlet 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 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:

 Badacsony Vitorlás Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

95/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Kikötõ 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

95/2010

 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

megnevezés sorszám

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 95/2010

   megnevezés

196



alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 95/2010

 8261 Badacsonytomaj, Kikötõ  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vitorlás Étterem  Üzlet 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:

 Raposa Tiborné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

96/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 97. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 97. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  6785178

 statisztikai szám: 635508854711231

 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 u. 97. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

96/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 96/2010

 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 96/2010

megnevezés sorszám

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)
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2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 96/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 96/2010

 8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 97.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Mini ABC Üzlet 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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 Sipos László 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

97/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

97/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Büfé  Üzlet 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

98/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

98/2010

 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

megnevezés sorszám

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13  Festék, lakk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 3. Üzletek 98/2010

 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi utca 18.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fixpont Iparcikk Üzlet  Üzlet 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:

 Biró-Mányai Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

99/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, Park u. 5. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, Park u. 5. 

1909500362

 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, Park u. 5. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

99/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 99/2010

 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 99/2010

megnevezés sorszám

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 99/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 99/2010

 8261 Badacsonytomaj, Park u. 5.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kisfaludy Ház Étterem  Üzlet 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:

 Badacsonyi Kertépítõ Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

100/2010 neve:

 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.  2010.06.01.

 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, Tájház udvar 115/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

100/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 100/2010

 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 100/2010

megnevezés sorszám

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13  Festék, lakk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

43  Emlék- és ajándéktárgy
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 III / 3. Üzletek 100/2010

 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Háztartási- és Iparcikk Üzlet  Üzlet 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

101/2010 neve:

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

101/2010

 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

megnevezés sorszám

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13  Festék, lakk

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

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)
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 III / 3. Üzletek 101/2010

 8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Növénypatika  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 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:

 Tapolca Coop Zrt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

102/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32. 

1910500220

 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, József A. u. 32. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

102/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 102/2010

 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 102/2010

megnevezés sorszám

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)
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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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 102/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 102/2010

 8258 Badacsonytomaj, József A. u. 32.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 110. Számú ABC Üzlet 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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 Nagy Csabáné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

103/2010 neve:

 címe:  8100 Várpalota , Tési u. 10.  

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8100 Várpalota, Tési u. 10. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3401259

 statisztikai szám: 539102885610231

 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, Füredi út 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

103/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 103/2010

 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 103/2010

megnevezés sorszám

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 103/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 103/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Rózsa Büfé  Üzlet 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 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:

 Szente Lászlóné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

104/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Úttörõ u. 14/1. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca, Úttörõ u. 14/1.  

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3401259

 statisztikai szám: 539102885610231

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

104/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 104/2010

megnevezés sorszám

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 104/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 104/2010

 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Buci Borozó 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:
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 Sötét Tibor 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

105/2010 neve:

 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.   

 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, Béke utca 17. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

105/2010
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 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

megnevezés sorszám

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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 III / 3. Üzletek 105/2010

 8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Aranykagyló Étterem  Üzlet 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:
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 Sötét Tibor 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

106/2010 neve:

 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.   

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

106/2010
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 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 106/2010

megnevezés sorszám

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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 III / 2. Jövedéki termékek 106/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 106/2010

 8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Aranykagyló Falatozó  Üzlet 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:

 Sötét Tibor 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

107/2010 neve:

 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.   

 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 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

107/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 107/2010

 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 107/2010

megnevezés sorszám

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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
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 III / 2. Jövedéki termékek 107/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 107/2010

 8258 Badacsonytomaj, Strand  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Aranykagyló Büfé  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  18

 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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 Szõkéné Fehér Éva 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

108/2010 neve:

 címe:  8256 Ábrahámhegy , Honvéd u. 31. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8256 Ábrahámhegy, Honvéd u. 31.  

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  14331078

 statisztikai szám: 652459894711231

 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, Füredi út 4. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

108/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 108/2010

 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 108/2010

megnevezés sorszám

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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 108/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 108/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Élelmiszerbolt  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  41

 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:

 Csiki Tibor 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

109/2010 neve:

 címe:  8256 Ábrahámhegy , Posta u. 2. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8256 Ábrahámhegy, Posta u. 2. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  26930

 statisztikai szám: 539550764711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.23.  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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

109/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 109/2010

 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 109/2010

megnevezés sorszám

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)
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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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24  Palackos gáz

 III / 2. Jövedéki termékek 109/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 109/2010

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Élelmiszerbolt  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 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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 Vetsey László 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

110/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Kazinczy tér 17. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21888854

 statisztikai szám: 626321445610231

 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, Tájház udvar 115/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

110/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 110/2010

 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 110/2010

megnevezés sorszám

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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 III / 2. Jövedéki termékek 110/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 110/2010

 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Lacus Pelso Pizzéria  Üzlet 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

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:

 White Lucifer Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

111/2010 neve:

 címe:  8261 Badacsonytomaj, 1298/2. hrsz. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8261 Badacsonytomaj, 1298/2. hrsz. 

0106756741

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.23.  2010.06.29.

 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, 1298. hsrz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

111/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 111/2010

 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 111/2010

megnevezés sorszám

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)

233



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

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 111/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 111/2010

 8261 Badacsonytomaj, 1298. hsrz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Forrás ABC  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  750

 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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 Bereczné Csincsi Erika 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

112/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

112/2010
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 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

megnevezés sorszám

14  Vasáru, barkács, és építési anyag

15  Szaniteráru

 III / 3. Üzletek 112/2010

 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Csempe Bolt  Üzlet 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:

236



 Badacsonyi Kertépítõ Kft.  

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

113/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

113/2010
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 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

megnevezés sorszám

30  Virág és kertészeti cikk

 III / 3. Üzletek 113/2010

 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 225. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tavirózsa Kertészet  Üzlet 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:
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 White Lucifer Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

114/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

114/2010
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 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 3. Üzletek 114/2010

 8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Presszó Játékterem  Üzlet 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:
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 Zeug Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

115/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaéudy u. 14. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

115/2010
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 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 Rieger Zoltán 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

116/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

116/2010

 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

megnevezés sorszám

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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
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 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

 Bázis Büfé  Üzlet 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:
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 Gyimesi Péter 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

117/2010 neve:

 címe:  8256 Ábrahámhegy, Sziget u. 66. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8256 Ábrahámhegy, Sziget u. 66. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3696157

 statisztikai szám: 539033545610231

 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 1289/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

117/2010
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 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 117/2010

megnevezés sorszám

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 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 Büfé  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:

 Ágoston Endréné 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

118/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 14. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 14. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4567019

 statisztikai szám: 539890774711231

 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, Tájház udvar 115/1. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

118/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 118/2010

 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 118/2010

megnevezés sorszám

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)
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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)

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 118/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 118/2010

 8258 Badacsonytomaj, Tájház udvar 115/1. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Boltika ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  28

 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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 Rompos és Zöld Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

119/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

119/2010
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 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 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
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 Vigadó Borozó  Üzlet 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:

 Borvirág 2004. Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

120/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Fõ út 4. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 4. 

1906507779

 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, Fõ út 4. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

120/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 120/2010

 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 120/2010

megnevezés sorszám

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

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

30  Virág és kertészeti cikk

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 120/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 120/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 4.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Flamingó Virág és Ital Üzlet  Üzlet 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:

 Nagyné Tánczos Katalin 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

121/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

121/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Fortuna Büfé Borozó Üzlet 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:

 Korbély László 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

122/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

122/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Korbély Pince  Üzlet 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:

 Doorszer 2008. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

123/2010 neve:

 címe:  1035 Budapest , Verõfény u. 7. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1035 Budapest, Verõfény u. 7. 

0109905914

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  00000000000

 statisztikai szám: 144851634329113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.03.11.   

 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, 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

123/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 123/2010

 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 123/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, 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)

6  Lábbeli- és bõráru

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

16  Könyv
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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

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

53  Irodagép, -berendezés, irodabútor

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

59  Termelõi borkimérés 

 III / 3. Üzletek 123/2010

 8261 Badacsonytomaj, 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Fantázia Üzlet  Üzlet 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: 2010.03.11.

 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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 É.-V. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

124/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

1909509301

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.02.   

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletházban 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

124/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 124/2010

 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 124/2010

megnevezés sorszám

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

 III / 3. Üzletek 124/2010

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletházban 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tátika Terasz Fagyizó  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  10

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 4

 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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 Vasi Kapacitás Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

125/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsony Tátika Üzletházban 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

125/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Üzlet  Üzlet 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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 Rieger Zoltán 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

126/2010 neve:

 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:2010.04.14.   

 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, Tátika Üzletházban 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

126/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 126/2010

 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 126/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

 III / 2. Jövedéki termékek 126/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

 III / 3. Üzletek 126/2010

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletházban 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Móló Terasz  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  200

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 100

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.08.

 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:
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 Szalai Zoltán 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

127/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj,2557/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

127/2010
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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

megnevezés sorszám

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 Divat  Üzlet 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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 Bal-And 06' Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

128/2010 neve:

 címe:  8253 Révfülöp , Táncsics M. u. 10.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8253 Révfülöp , Táncsics M. u. 10.

1906508322

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 222697995630212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.28.   

 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, Alsó bazársor 2557/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

128/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 128/2010

 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 128/2010

megnevezés sorszám

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)

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 128/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 128/2010

 8261 Badacsonytomaj, Alsó bazársor 2557/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Rio Café  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.27.

 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:

 ZKP Party Time Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

129/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

129/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 129/2010

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 A Part  Üzlet 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 Bortár Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

130/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53.  

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 51-53. 

1909515741

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.29.   

 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, Kisfaludy S. u. 5. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

130/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 130/2010

megnevezés sorszám

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 Étterem  Üzlet 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

 

Egyéb nyitvatartás:

 Borbarátok N & N Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

131/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

131/2010

 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

 III / 2. Jövedéki termékek 131/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

 III / 3. Üzletek 131/2010

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 14.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Bororzó Büfé  Üzlet 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

132/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

132/2010

 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

megnevezés sorszám

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 132/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 132/2010

 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 20.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Badacsony Kávéház, Teaház  Üzlet 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:

 Balatoni Délután Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

133/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8257Badacsonytomaj, Füredi út 38. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

133/2010

 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

Nem Nem 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 133/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 133/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 133/2010

 8257Badacsonytomaj, Füredi út 38.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sipos Bortár  Üzlet 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:

 ZKP Party Time Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

134/2010 neve:

 címe:  4024 Debrecen , Kossuth u. 9. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 4024 Debrecen , Kossuth u. 9. 

0909016635

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 139348915630113

 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, Balaton u. 26. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

134/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 134/2010

 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 134/2010

megnevezés sorszám

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 134/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 134/2010

 8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 26.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 A Part  Üzlet 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:

 Weller András 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

135/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Római út 28. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Római út 28. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5853839

 statisztikai szám: 541435085530231

 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. 3. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

135/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 135/2010

 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 135/2010

megnevezés sorszám

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 135/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 135/2010

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 3.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Romanika Borterasz  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  150

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.29.

 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:

 Viosz Judit 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

136/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 19. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

136/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 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

 Hertelendy Borozó  Üzlet 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:

 Dem-Team Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

137/2010 neve:

 címe:  2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 47. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 47. 

1306019248

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 245472845610212

 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. 15. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

137/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 137/2010

 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 137/2010

megnevezés sorszám

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)
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 III / 2. Jövedéki termékek 137/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 137/2010

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 15.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Szegedy Róza Múzeum Borozó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 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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 Lantanius Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

138/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

138/2010

290



 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

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 138/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 138/2010

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Il Capitano Night Club  Üzlet 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:
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 É.-V. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

139/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca , Barackvirág u. 11. 

1909509301

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 138925045212113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.13.   

 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, Tátika Üzletház 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

139/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 139/2010

 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 139/2010

megnevezés sorszám

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)

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

27  Játékáru

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 3. Üzletek 139/2010

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Tátika Üzletház  Üzlet 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: 2010.05.11.

 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 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Vin 97 Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

140/2010 neve:

 címe:  8315 Gyenesdiás, Vörösmarty u. 25. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8315 Gyenesdiás, Vörösmarty u. 25. 

2009063310

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 115308485219113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.21.   

 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, 1239/A. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

140/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 140/2010

 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 140/2010

megnevezés sorszám

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 140/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 140/2010

 8261 Badacsonytomaj, 1239/A. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Csülök Csárda Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  35

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 25

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2008.05.18.

 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:

 Zolano Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

141/2010 neve:

 címe:  2766 Tápiószele, Ibolya út 63. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2766 Tápiószele, Ibolya út 63. 

1309126715

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 146604876619113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.21.   

 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, Hajóállomás 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

141/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 141/2010

 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 141/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 141/2010

 8261 Badacsonytomaj, Hajóállomás  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Cukorka Áruk  Üzlet 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: 2010.05.20.

 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:

 Teke Jenõ 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

142/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

142/2010

 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

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

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)
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 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 Kert  Üzlet 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:

 Gelencsér Tamás 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

143/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Devecser Meggyeserdõ használtcikk piac 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

143/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 143/2010

 Devecser Meggyeserdõ használtcikk piac  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Pizza Ház Büfé  Üzlet 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

144/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy S. u. 7. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

144/2010

 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

megnevezés sorszám

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

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

 Vasi kapacitás Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

145/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

145/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Móló Strandcikk Üzlet 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:

 BLTN Trade Kft.

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

146/2010 neve:

 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:2010.05.27.   

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, 2557/A/2. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

146/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 146/2010

 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 146/2010

megnevezés sorszám

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)

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)
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27  Játékáru

 III / 2. Jövedéki termékek 146/2010

   megnevezés

alkoholtermék

bor

 III / 3. Üzletek 146/2010

 8261 Badacsonytomaj, 2557/A/2. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Móló Divatáru  Üzlet 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: 2010.05.27.

 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:

 Korrekt-N 2010. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

147/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház 2556. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

147/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Top-Mix Divatáru  Üzlet 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:

 Nagyné Pál Zsuzsanna 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

148/2010 neve:

 címe:  8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 23. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 23. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20943897

 statisztikai szám: 604675244724231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.21.   

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 65. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

148/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 148/2010

 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 148/2010

megnevezés sorszám

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)

27  Játékáru
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 III / 2. Jövedéki termékek 148/2010

   megnevezés

sör

 III / 3. Üzletek 148/2010

 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 65.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Strand Büfé  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  10

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.11.

 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:

 Vinociped Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

149/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

149/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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 Vinociped kerékpár Centrum és Szervíz  Üzlet 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:

 Biró és Társai Bt. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

150/2010 neve:

 címe:  8300 Tapolca , Bányász u. 29. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8300 Tapolca , Bányász u. 29. 

1906504674

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 202236365242212

 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, Park utca 18. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

150/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 150/2010

 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 150/2010

megnevezés sorszám

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

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

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

27  Játékáru
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39  Optikai cikk

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 150/2010

 8261 Badacsonytomaj, Park utca 18.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nádas Divatáru  Üzlet 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: 2010.06.08.

 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:

 Mékli Bernadett 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

151/2010 neve:

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261 Badacsonytomaj, 2553. hrsz. strand 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

151/2010

 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

megnevezés sorszám

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
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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

 Bazáráru Kiskereskedelem Üzlet 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:
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 É-SZI 2006. Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

152/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

152/2010
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 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

megnevezés sorszám

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

 III / 3. Üzletek 152/2010

 8261 Badacsonytomaj, 2559. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Hajóállomási Árusítás Üzlet 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:
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 Bazaltbor-Badacsony Kft. 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

153/2010 neve:

 címe:  1037 Budapest , Monrevideo u. 6. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1037 Budapest , Monrevideo u. 6. 

0109881967

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 139608326810113

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 8261Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 023/24. hrsz. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

153/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 153/2010

 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 153/2010

megnevezés sorszám

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 153/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

322



köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 153/2010

 8261Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 023/24. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Laposa Borpince  Üzlet 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:  

 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:

 Bereczné Csincsi Erika 

 I. A kereskedõ
Nyilvántartás 

száma

154/2010 neve:

 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.   

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

154/2010

 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

megnevezés sorszám

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

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

23  Háztartási tüzelõanyag

 III / 3. Üzletek 154/2010

 8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 7.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Algida Sarok  Üzlet 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

155/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

155/2010

 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

megnevezés sorszám

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

 III / 2. Jövedéki termékek 155/2010

   megnevezés

bor

 III / 3. Üzletek 155/2010

 8261 Badacsonytomaj, Móló 2559. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Sipos Mobil Borház  Üzlet 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

156/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

156/2010

 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

megnevezés sorszám

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)

 III / 3. Üzletek 156/2010

 8261 Badacsonytomaj, 1297/1. hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

328



 Lizy Ruházat  Üzlet 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

157/2010 neve:

 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. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 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:

  

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

  

157/2010

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.

 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

megnevezés sorszám
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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

 III / 3. Üzletek 157/2010

 8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 8.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Élelmiszerbolt  Üzlet 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:
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