Badacsonytomaj Város Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzleteket mûködtetõ kereskedõk esetében a jelen nyilvántartás
csak azokat a nyilvántartási területeket jeleníti meg, ahol adat van. (Az adatátviteli kötelezettség
miatt több adat nem áll rendelkezésre.)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kolumé Bt.

3/2010

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kert u.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kert u.
1906500819

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.02.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Betérõ a Vén Kocsihoz

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 7-9.

alapterülete (m2):

3/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

2

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szõke Kkt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 1.
1903500241

cégjegyzékszáma:

4/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
2010.04.22.

kezdése:

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

4/2010

Szõke Presszó

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8261Badacsonytomaj, Egry sétány 1.

címe:

alapterülete (m2):

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

4/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

3

1.9

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BLTP Kft.

5/2010

címe:

1211 Budapest , Kossuth L. u. 62. fsz. 2.

székhelye:

1211 Budapest, Kossuth L. u. 62. fsz. 2.
0109926255

cégjegyzékszáma:

144053056810113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.04.27.

módosítása:

2010.04.27.

megszûnése:

2010.06.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

5/2010

Móló Divatáru

Nyitvatartás ideje

8261 Badacsonytomaj, 2557/A/2. hrsz.

címe:

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

90
2557/A/2.

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

5/2010
megnevezés

dohánytermékek

4

III / 2. Egyéb termékkörök

5/2010

sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.11
2
3

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Dohányterméket kiegészítõ termék
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
27

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mia-Mia Kft.

címe:

8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

székhelye:

8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

cégjegyzékszáma:

1909508726

7/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.04.28.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

5

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

7/2010

Badacsony Csemege

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

8261 Badacsonytomaj, Park u. 26.

címe:

alapterülete (m2):

90

helyrajzi száma:
Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

7/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

7/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10
1.11
5
17

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

6

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

38

Fotócikk

44

Numizmatikai termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Robotek 2000 Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 28.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 28.

cégjegyzékszáma:

1909510692

8/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.06.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

7

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

8/2010

Háztartási és Iparcikk Üzlet

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj,Kert u. 23.

címe:

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

60
115/2.

Hétfõ

00:08 - tól

17:00 - ig

Kedd

00:08 - tól

17:00 - ig

Szerda

00:08 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

00:08 - tól

17:00 - ig

Péntek

00:08 - tól

17:00 - ig

Szombat

00:08 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:08 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

8/2010
megnevezés

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

8/2010
megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8

Hangszer

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

37

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

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Lantanius kft.

11/2010

címe:

8230 Balatonfüred, Rákóczi u. 9.

székhelye:

8230 Balatonfüred, Rákóczi u. 9.
1909509774

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.06.15.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Il Capitani Night Club

címe:

8261 Badacsonytomaj, Tátika Üzletház

alapterülete (m2):

120

helyrajzi száma:

2556. hrsz.

11/2010
Nyitvatartás ideje
Hétfõ

21:00 - tól

04:00 - ig

Kedd

21:00 - tól

04:00 - ig

Szerda

21:00 - tól

04:00 - ig

Csütörtök

21:00 - tól

04:00 - ig

Péntek

21:00 - tól

04:00 - ig

Szombat

21:00 - tól

04:00 - ig

Vasárnap

21:00 - tól

04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

11/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

9

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mia-Mia Kft.

13/2010

címe:

8300 Tapolca , Deák F. u. 6.

székhelye:

8300 Tapolca , Deák F. u. 6.
1909508726

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.04.28.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

13/2010

Sandro Pizzéria Falatozó

Nyitvatartás ideje

8261 Badacsonytomaj, Borozó sor 1290.
hrs z.

címe:

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

1290

Hétfõ

10:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

13/2010
megnevezés

dohánytermékek

10

III / 2. Egyéb termékkörök

13/2010

sorszám

megnevezés

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MOL Nyrt.

címe:

8261 Badacsonytomaj, 2560. hrsz.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, 2651/11. hrsz.

cégjegyzékszáma:

0110041683

14/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.01.01.

módosítása:

2013.11.06.

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

11

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

14/2010

Mol Benzinkút

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8261 Badacsonytomaj, 2560. hrsz.

címe:

alapterülete (m2):

180

helyrajzi száma:

2561/11

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján)

14/2010

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
18 03 KE 103/2013 számú engedély
1.1 Hideg-meleg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.7 Zöldség és gyümölcs
1.8 Kenyér és pékáru, sütõipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Égyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrendkiegészítõ termék
32. Állateledel, takarmány
engedély visszavonásig érvényes

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
2
8

14/2010
megnevezés

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények
"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

14/2010
megnevezés

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

12

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
1.11
1.12
2
3
4
5

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)
Dohányterméket kiegészítõ termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

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

12

Telekommunikációs cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22

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

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

25

Óra- és ékszer

13

26
27
28

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

34

Szexuális termék

38

Fotócikk

39

Optikai cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

59

egyéb: autópályamatrica, E-útdíj( viszonylati jegy), szerencsejáték termékek, rendezvény
belépõjegyek, utasbiztosítás, menetjegy értékesítés, parkolójegy értékesítés, horgászjegy

14

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Stimmel Kft.

15/2010

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.
1909500028

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
2007.01.01.

kezdése:

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Stimmel Kereskedés

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 2.

alapterülete (m2):

15/2010
Nyitvatartás ideje

70

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

15/2010
megnevezés

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

15/2010
megnevezés

15

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Polus Coop Zrt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 12.

cégjegyzékszáma:

1910001014

16/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.09.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

16

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

16/2010

Bazalt ABC

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

19:00 - ig

8258 Badacsonytomaj,Hõsök tere 2.

címe:

alapterülete (m2):

244

helyrajzi száma:
Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

16/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

16/2010
megnevezés

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
1.11
3
4
5
16

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)
Könyv
17

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Badacsony Vitorlás Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kikötõ

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kikötõ
1909506359

cégjegyzékszáma:

17/2010

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.09.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

címe:

alapterülete (m2):

17/2010

Vitorlás Étterem

Nyitvatartás ideje

8261 Badacsonytomaj,

90

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

nagykereskedelem

18

III / 1. Üzletköteles Termékkörök

17/2010

sorszám

megnevezés

1

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök

17/2010

sorszám

megnevezés

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)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sipos László

címe:

8284 Nemesgulács , Simon I. ltp. 10/2.

székhelye:

8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 10/2.

cégjegyzékszáma:

19/2010

statisztikai szám:

747518465610231
18136497

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.05.05.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

19

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

19/2010

Midi Büfé

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8261Badacsonytomaj, 2552. hrsz.

címe:

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

50
2552.

Hétfõ

10:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

19/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

19/2010
megnevezés

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)

20

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabó Szilárd

20/2010

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 18.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 18.

cégjegyzékszáma:

646253574719231

statisztikai szám:

10887280

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
2010.09.01.

kezdése:

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

20/2010

Üzlet elnevezése:

Fixpont Iparcikk Üzlet

címe:

8258 Badacsonytomaj , Széchenyi u. 18.

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:08 - tól

00:16 - ig

Kedd

00:08 - tól

00:16 - ig

Szerda

00:08 - tól

00:16 - ig

Csütörtök

00:08 - tól

00:16 - ig

Péntek

00:08 - tól

00:16 - ig

Szombat

00:00 - tól

00:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3

20/2010
megnevezés

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

20/2010
megnevezés

21

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy László

címe:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj,

cégjegyzékszáma:

22/2010

statisztikai szám:

5424996

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.09.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

22

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

22/2010

Növénypatika

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u.

címe:

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:08 - tól

17:00 - ig

Kedd

00:08 - tól

17:00 - ig

Szerda

00:08 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

00:08 - tól

17:00 - ig

Péntek

00:08 - tól

17:00 - ig

Szombat

00:08 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:08 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
3
6

22/2010
megnevezés

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek
növényvédõ szerek és hatóanyagaik

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

megnevezés

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

37
43

22/2010

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

23

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szente Lászlóné

23/2010

címe:

8300 Tapolca , Úttörõ u. 14/1.

székhelye:

8300 Tapolca, Úttörõ u. 14/1.

cégjegyzékszáma:

539014004799231

statisztikai szám:

5504592

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.17.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Buci Borozó

címe:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 3.

alapterülete (m2):

23/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

23/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

23/2010
megnevezés

24

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)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sötét Tibor

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

cégjegyzékszáma:

25/2010

statisztikai szám:

539391685610231
6146474

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.09.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

25

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

25/2010

Aranykagyló Étterem

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Béke utca 17.

címe:

alapterülete (m2):

110

helyrajzi száma:

Hétfõ

09:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

25/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

25/2010
megnevezés

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)

26

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sötét Tibor

26/2010

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17.

cégjegyzékszáma:

539391685610231

statisztikai szám:

6146474

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.09.28.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Aranykagyló Falatozó

címe:

8258 Badacsonytomaj, Strand

alapterülete (m2):

26/2010
Nyitvatartás ideje

36

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

26/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

26/2010
megnevezés

27

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. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sötét Tibor

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 17.

cégjegyzékszáma:

27/2010

statisztikai szám:

539391685610231
6146474

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.09.09.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

27/2010

Aranykagyló Büfé

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Strand

címe:

alapterülete (m2):

18

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

27/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

27/2010
megnevezés

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 / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

29

dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csiki Tibor

29/2010

címe:

8256 Ábrahámhegy , Posta u. 2.

székhelye:

8256 Ábrahámhegy , Posta u. 2.

cégjegyzékszáma:

539550764711231

statisztikai szám:

26930

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.06.30.

módosítása:

megszûnése:

2010.10.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

29/2010

Élelmiszerbolt

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 8.

címe:

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

Hétfõ

00:08 - tól

17:00 - ig

Kedd

00:08 - tól

17:00 - ig

Szerda

00:08 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

00:08 - tól

17:00 - ig

Péntek

00:08 - tól

17:00 - ig

Szombat

00:08 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

00:08 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

29/2010
megnevezés

dohánytermékek

30

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy és Társa Bt.

1/2011

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.
1906501245

cégjegyzékszáma:

272390414711212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.04.14.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

1/2011

Szürkebarát Borozó

Nyitvatartás ideje

8261 Badacsonytomaj, Borozó sor 1291.
hrs z.

címe:

alapterülete (m2):

100

helyrajzi száma:

60

Hétfõ

10:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

23:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

1/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

1/2011
megnevezés

31

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. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy és Társa Bt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

cégjegyzékszáma:

1906501245

2/2011

statisztikai szám:

272390414711212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.05.20.

módosítása:

2011.05.10.

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

32

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

2/2011

Sörpatika

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

címe:

alapterülete (m2):

80

helyrajzi száma:

36/1

Hétfõ

08:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

2/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

2/2011
megnevezés

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. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

33

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szente Lászlóné

3/2011

címe:

8300 Tapolca , Úttörõ u. 14/1.

székhelye:

8300 Tapolca , Úttörõ u. 14/1.

cégjegyzékszáma:

539014004799231

statisztikai szám:

5504592

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.25.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Badacsony ABC

címe:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 1.

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

3/2011
Nyitvatartás ideje

300
1298/2.

Hétfõ

07:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

3/2011
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2011
megnevezés

34

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10
1.11

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3

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

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

38

Fotócikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék

35

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rieger Zoltán

címe:

8630 Tapolca , Batthyány u. 9.

székhelye:

8630 Tapolca , Batthyány u. 9.

cégjegyzékszáma:

1/2012

statisztikai szám:

646355385610231
10961278

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.01.20.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

36

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet

1/2012

Cafe Badacsony

Üzlet elnevezése:

Nyitvatartás ideje

8258 Badacsonytomaj, Pavilon sor 2.

címe:

alapterülete (m2):

32

helyrajzi száma:

1295

Hétfõ

08:00 - tól

04:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

04:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

04:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

04:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

04:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

04:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

04:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

1/2012
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
dohánygyártmány

37

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vulcanvin Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

cégjegyzékszáma:

1909504324

2/2012

statisztikai szám:

116722905510113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.05.09.

módosítása:

megszûnése:

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

38

