
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Önkormányzat

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Sümeginé Papp Teréz

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, Sági utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Sági utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4095346

statisztikai szám: 539395561023119

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

8243 Balatonakali, 625/3 hrsz. községi 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:

1/2010
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

4/2010 nyilvántratási szám alatt bejelentéshez között tevékenységek megfelelõségérõl igazolás kiadása. ügyiratszám:
2185-1/2010. 2010. július 6-án.

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

12 Telekommunikációs cikk

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria
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21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

32 Állateledel, takarmány

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

59 Csomagolt kávé, palackozott alkohol és alkoholmentes italok

III / 2. Jövedéki termékek 1/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 1/2010

8243 Balatonakali, 625/3 hrsz. községi strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

DelicatesseÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 33

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.21.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

06:30 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Magyar Posta Zrt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 9401 Sopron, Pf. 64., 9401 Sopron, Pf. 64

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042469

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

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

8243 Balatonakali, Kossuth u. 31.

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

5/2010. nyilvántartási számon:  bejelentéshez kötött tevékenység végzésének elfogadása. 2010. julius 21. 2151-
4/2010. ügyiratszám

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

megnevezéssorszám

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

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

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

6



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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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)

43 Emlék- és ajándéktárgy

44 Numizmatikai termék

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek 2/2010

megnevezés

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 2/2010

8243 Balatonakali, Kossuth u. 31. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

PostaboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 52

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.21.

Hétfõ 07:45 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:45 - ig

07:45 - tól 15:45 - ig

07:45 - tól 15:45 - ig

07:45 - tól 15:45 - ig

07:45 - tól 15:45 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Timár-Németh Ágnes Edit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 8242 Örvényes, Új u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8242 Örvényes, Új u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20594663

statisztikai szám: 603822524764231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.01. 2012.04.17. 2013.10.21.

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

8243 Balatonakali- Fövenyes, Strand u. 0118/3 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:

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

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

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

27 Játékáru

38 Fotócikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

III / 3. Üzletek 3/2010

8243 Balatonakali- Fövenyes, Strand u. 0118/3 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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AjándékboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 33

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.01.

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 17:00 - ig

10:00 - tól 16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sümeginé Papp Teréz

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, , Sági utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Sági utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4095346

statisztikai szám: 539395561023119

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.06. 2010.09.30.

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

8243 Balatonakali, Strand Holiday Camping

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

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

megnevezéssorszám

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

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

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

III / 3. Üzletek 5/2010

8243 Balatonakali, Strand Holiday Camping kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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zöldség-gyümölcs boltÜzlet 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: 2010.07.06.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Berta Gyõzõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pacsirta utca 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pacsirta utca 6.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-111111

statisztikai szám: 131851831111111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.08.24.

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

8243 Balatonakali, Pacsirta utca 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:

8/2010

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek 8/2010

8243 Balatonakali, Pacsirta utca 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Bertha AutósboltÜzlet 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: 2006.08.24.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Inczéné Imrik Rozália

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 1172 Budapest, Kálnok utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1172 Budapest, Kálnok utca 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-512351

statisztikai szám: 418075054778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.05.28.

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

8243 Balatonakali, Strand-Holiday caming

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

megnevezéssorszám

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek 11/2010

8243 Balatonakali, Strand-Holiday caming kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

AjándékboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 33

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2004.05.28.

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:

Sárközi Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pacsirta utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pacsirta utca 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 44631535

statisztikai szám: 539026212394771

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.28.

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

8243 Balatonakali Községi 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:

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

megnevezéssorszám

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 12/2010

8243 Balatonakali Községi Strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

17



Zsuzsa divataÜzlet 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: 1997.07.28.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Inczéné Imrik Rozális

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 1172 Budapest, Kálnok utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1172 Budapest, Kálnok utca 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-512351

statisztikai szám: 418075054778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.02.

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

8243 Balatonakali Strand-Holiday camping, 616/1 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:

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

megnevezéssorszám

6 Lábbeli- és bõráru

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

43 Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek 13/2010

8243 Balatonakali Strand-Holiday camping, 616/1 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

AjándékboltÜzlet 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: 2010.06.02.

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

07:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sümeginé Papp Teréz

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, Sági utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Sági utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 395207

statisztikai szám: 539395561023119

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.07.04. 2012.04.16.

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

20



20

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali Levendula camping

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

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 14/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 14/2010

8243 Balatonakali Levendula camping kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Levendula ételbárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 36

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2006.07.04.

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:

Balogh Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 3073 Tar, Szondi ut 141.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3073 Tar, Szondi ut 141.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3781869

statisztikai szám: 492878463213231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése: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

8243 Balatonakali, községi strand 625/3 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:

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

megnevezéssorszám

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

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

20 Illatszer, drogéria

25 Óra- és ékszer

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek 15/2010

8243 Balatonakali, községi strand 625/3 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

AjándékboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4,56

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.01.

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:

Balogh Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 3073 Tar, Szondi ut 141.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3073 Tar, Szondi ut 141.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3781869

statisztikai szám: 492878463213231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése: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

8243 Balatonakali községi strand 625/3 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:

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

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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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)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 3. Üzletek 16/2010

8243 Balatonakali községi strand 625/3 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4,56

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.01.

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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Balogh Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 3037 Tar, Szondi út 141.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3037 Tar, Szondi út 141.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3781869

statisztikai szám: 492878463213231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése: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

8243 Balatonakali, községi strand 625/3 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:

17/2010
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

6 Lábbeli- és bõráru

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 17/2010

8243 Balatonakali, községi strand 625/3 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

JátékboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4,56

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.01.

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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Épitõanyag kereskedésÜzlet 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: 1992.04.06.

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:

Abán János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 8243 Balatonakali, Gyöngyvirág utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Gyöngyvirág utca 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 473390

statisztikai szám: 540634754752231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1992.04.06.

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

8243 Balatonakali, Gyöngyvirág 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:

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

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

III / 3. Üzletek 18/2010

8243 Balatonakali, Gyöngyvirág utca 10. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Épitõanyag kereskedésÜzlet 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: 1992.04.06.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 14:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tóth Béla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-450238

statisztikai szám: 543368122391234

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.07.02.

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

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1." FÉK" Kávézó

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:

1/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 1/2011

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Révész László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 1081 Budapest, , Népszinház u. 28/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1081 Budapest, Népszinház u.  28/a.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-072169

statisztikai szám: 417976572421222

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.11. 2008.04.22.

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

8243 Balaltonakali-Fövenyes, Strand u. 118/7

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:

2/2011
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

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

Szafner Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Fövenyes, Erkel F. u. 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Fövenyes, Erkel F. u. 19.

kistermelõ regisztrációs száma: 1931700387

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.04.11.

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

8243 Balatonakali, Fövenyes 298 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:

3/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2011

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

35



Nagy Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Orgona u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Orgona u. 3.

1111111111

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131243602191111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.03.31.

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

36

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali, Kossuth u. 46.  "Barátcsuha" borház

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:

4/2011
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

59 Termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 4/2011

8243 Balatonakali, Kossuth u. 46.  "Barátcsuha" borház kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Barátcsuha borházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 39 m2.

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Inczéné Imrik Rozália

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 1172 Budapest, Kálnok utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1172 Budapest, Kálnok utca 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV676035

statisztikai szám: 418075052421111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.27.

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

8243 Balatonakali, községi strand Ajándékbolt

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:

5/2011
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

20 Illatszer, drogéria

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

43 Emlék- és ajándéktárgy

Veritas Vendéglátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 8230 Dörgicse, Fõ tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Dörgicse, Fõ tér 1.

1234567677

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 223864235153212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.03.31.

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

8243 Balatonakali,  Üdülõ u. 1. Ifjusági Tábor

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:

6/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel
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Mlinkó István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 16.

kistermelõ regisztrációs száma: 1459575

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111111111111111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.02.

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

41

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali, 829 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:

7/2011
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

59 Termelõi borkimérés

Szabóné Sárközi Judit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Orgona u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Orgona u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-292913

statisztikai szám: 542585423911111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.02. 2013.05.28.

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

8243 Balatonakali, Kossuth u. 11. "Gazda-barkács" bolt

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:

8/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2011

megnevezéssorszám

13 Festék, lakk

15 Szaniteráru

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

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

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 8/2011

8243 Balatonakali, Kossuth u. 11. "Gazda-barkács" bolt kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gazda-Barkács boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 25 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.06.02.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hegedüs Krisztina

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 165. 10/44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Budai u. 165. 10/44.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-373461

statisztikai szám: 655448312271111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.11.

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

8243 Balatonakali, községi 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:

10/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 10/2011

8243 Balatonakali, községi strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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AjándékboltÜzlet 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: 2009.06.11.

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:

Balatonguest Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2011neve:

címe: 8266 Szántód, Szent I. u. 162.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8266 Szántód, Szent I. u. 162.

1409307546

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234566543211334

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.17.

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

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 29.

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:

11/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 11/2011

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 29. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üdülõi konyhaÜzlet 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

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Balatonguest Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2011neve:

címe: 8266 Szántód, Szent I. u. 162.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8266 Szántód, Szent I. u. 162.

1409307546

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 124322222222222

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.17.

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

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 29.

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:

12/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 12/2011

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 29. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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BüféÜzlet 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

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dr Szabó László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2011neve:

címe: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 56.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 56.

kistermelõ regisztrációs száma: 2345667

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.09.29.

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

8243 Balatonakali, 1174/3 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:

13/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 13/2011

8243 Balatonakali, 1174/3 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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: 2003.12.22.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Lasky Dezsõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred, Nádor u. 40.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred, Nádor u. 40.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-234566

statisztikai szám: 123456788987654

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.14.

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

8243 Balatonakali, 0160 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:

14/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 14/2011

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 14/2011

8243 Balatonakali, 0160 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Piramis TüzépÜzlet 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: 1997.05.14.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Garamvölgyi Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2011neve:

címe: 1022 Budapest, Rét u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1022 Budapest, Rét u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-2345678

statisztikai szám: 538181791111111

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.04.

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

8243 Balatonakali, Ibolya u. 3. Terasz vendéglõ

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:

15/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 15/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 15/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 15/2011

8243 Balatonakali, Ibolya u. 3. Terasz vendéglõ kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Terasz vendéglõÜzlet 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: 1997.08.04.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Deli Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2011neve:

címe: 8226 Alsóörs, Bihari u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8226 Alsóörs, Bihari u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-395100

statisztikai szám: 538120015610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.11.01. 2013.05.28.

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

8243 Balatonakali, Holiday kamping

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:

16/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 16/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 16/2011

8243 Balatonakali, Holiday kamping kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Lala büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.11.01.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tóth István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred, Csárda u. 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7atonfüred, Csárda u. 20.

kistermelõ regisztrációs száma: 75516019

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.01.18.

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

8230 Balatonakali, 835/2 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:

17/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 17/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 17/2011

8230 Balatonakali, 835/2 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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öregleshegyi termelõio borkimérõÜzlet 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: 2001.01.18.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hudák József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Kossuth u. 47.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Kossuth u. 47.

kistermelõ regisztrációs száma: 74739060

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.12.15.

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

8243 Balatonakali, Kossuth u. 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:

18/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 18/2011

megnevezéssorszám

59 Termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 18/2011

8243 Balatonakali, Kossuth u. 47. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérõÜzlet 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: 2000.12.15.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tóth Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred, Kölcsey u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred, Kölcsey u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma: 74739060

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.01.18.

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

8230 Balatonakali 1124/6 hrsz. Öregleshegy

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:

19/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 19/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 19/2011

8230 Balatonakali 1124/6 hrsz. Öregleshegy kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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: 2001.01.18.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Krajcz József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Vadvirág u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Vadvirág u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma: 74626191

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.01.18.

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

8243 Balatonakali, 993 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:

20/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 20/2011

8243 Balatonakali, 993 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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: 2000.01.18.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hermann és társa

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred, Pásztor J. u 10/4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred, Pásztor J. u 10/4.

kistermelõ regisztrációs száma: 20310318

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.04.01.

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

8243 Balatonakali,  1065 hrsz. Öregleshegy

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:

21/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 21/2011

8243 Balatonakali,  1065 hrsz. Öregleshegy kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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: 2000.04.01.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Andó JÁnosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Révész u. 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Révész u. 29.

kistermelõ regisztrációs száma: 1266242

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.04.01.

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

8243 Balatonakali, 899/11

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:

22/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 22/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 22/2011

8243 Balatonakali, 899/11 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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: 2000.04.01.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Jónásné Szabadi Mária

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2011neve:

címe: 1151 Budapest, Lovasút köz 5/b.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1151 Budapest, Lovasút köz 5/b.

kistermelõ regisztrációs száma: 0240748

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.04.01.

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

8243 Balatonakali, 1124/10

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:

23/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 23/2011

megnevezéssorszám

59 termelõi borkimérés

III / 3. Üzletek 23/2011

8243 Balatonakali, 1124/10 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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termelõi borkimérésÜzlet 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:

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Akali Fish Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Eötvös u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Eötvös u. 3.

1909511504

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.14.

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

8243 Balatonakali, Eötvös 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:

25/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 25/2011

megnevezéssorszám

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

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

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)

III / 3. Üzletek 25/2011

8243 Balatonakali, Eötvös u. 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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sportszerboltÜzlet 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: 2010.10.14.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szigethyné Laposa Kamilla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2011neve:

címe: 8230 Balatonfüred, Szömörce u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred, Szömörce u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV269724

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.16.

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

8243 Balatonakali Petõfi 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:

26/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 26/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 26/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 26/2011

8243 Balatonakali Petõfi u.2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hokuli vendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

100

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.05.16.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sümeginé Papp Teréz

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2011neve:

címe: 8243 Balatonakali, Sági u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Sági u. 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES395207

statisztikai szám: 539395561023119

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.28.

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.

76



76

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali, Hajókikötõ kikötõ vendéglõ

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:

27/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 27/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 2. Jövedéki termékek 27/2011

megnevezés

alkoholtermék

sör

77



bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 27/2011

8243 Balatonakali, Hajókikötõ kikötõ vendéglõ kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kikötõ vendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 275

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

150

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

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dankó Pál

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2011neve:

címe: 5600 Békéscsaba, Kossuth u. 40.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5600 Békéscsaba, Kossuth u. 40.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV470983

statisztikai szám: 446432312400000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.07.11.

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

8243 Balatonakali, községi 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:

28/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 28/2011

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 28/2011

8243 Balatonakali, községi strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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dankóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12,5

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.30.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2011neve:

címe: 2300 Ráckeve , Szent I. tér 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2300 Ráckeve , Szent I. tér 21.

1234567823

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 153933245000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.15.

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

8243 Balatonakali, Üdülõ 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:

29/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 29/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 29/2011

8243 Balatonakali, Üdülõ u. 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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diákétkeztetésÜzlet 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: 2011.06.20.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Intézményellátó Gondnokság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2011neve:

címe: 2750 Nagykõrös, Adonyi u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2750 Nagykõrös, Adonyi u. 2.

1233433333

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 123456789545555

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.04.26.

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

8243 Balatonakali, Üdülõ 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:

30/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 30/2011

8243 Balatonakali, Üdülõ u. 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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étteremÜzlet 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: 2011.05.30.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

VM DASZK

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2011neve:

címe: 7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf 61.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf 61.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: XX/I130/15/2010

statisztikai szám: 153299188532312

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.25.

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

8243 Balatonakali, Dörgicsei 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:

32/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 32/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 32/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 32/2011

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Ifjusági Tábor konyhájaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 600

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 100

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.25.

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 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szûcs Barnabás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 8243 Balatonakali, 8200 Veszprém, Endrõdi út 67/3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, 8200 Veszprém, Endrõdi út 67/3

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2321310

statisztikai szám: 541915705610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.26.

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

8243 Balatonakali, Levendula kemping 626 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:

3/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 3/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 3/2012

8243 Balatonakali, Levendula kemping 626 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zsuzsi büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

25

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.26.

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

07:30 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

E és G Szolgáltató Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 2083 Solymár, Kemence u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2083 Solymár, Kemence u. 17.

1306064154

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 214325525610212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.26. 2013.06.19.

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

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping 616/1 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:

4/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 4/2012

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping 616/1 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Strand kemping büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 28,32

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.26.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Sövényné Sárkány Timea Livia

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 8400 Ajka, Szabadság tér  4/B

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 4/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28616095

statisztikai szám: 658626945630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.04.

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.

91

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali-Fövenyes, Strand 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:

5/2012
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

III / 2. Jövedéki termékek 5/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 5/2012

8243 Balatonakali-Fövenyes, Strand u. 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Borvirág BüféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35,11

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 15 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.05.04.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Sanipump Hungária Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 2212 Csévharaszt, József A. u. 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2212 Csévharaszt, József A. u. 42.

1309128274

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147391634673113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.21.

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

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping, 616/1 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:

8/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek 8/2012

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping, 616/1 hrsz.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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zöldség-gyümölcs üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.06.21.

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

09:19 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szegvári Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2012neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pántlika utca 34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pántlika utca 34.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 29738880

statisztikai szám: 659305205629231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.03.

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

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 21. Óvoda

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:

9/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 3. Üzletek 9/2012

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 21. Óvoda kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Óvodai étkeztetésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 85

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.03.

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

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

MULTIQUALITAS  Kereskedelmi és Szolgáltató BT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2012neve:

címe: 9024 Gyõr, Kálvária u. 17-19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9024 Gyõr, Kálvária u. 17-19.

0806005631

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 224830568559212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.16.

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

8243 Balatonakali, Vasút sor 617/14 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:

10/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 10/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 10/2012

8243 Balatonakali, Vasút sor 617/14 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bringakali Kerékpáros Pihenõ büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 22,1

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.15.

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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MULTIQUALITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2012neve:

címe: 9024 Gyõr, Kálvária u. 17-19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9024 Gyõr, Kálvária u. 17-19.

0806005631

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 224830568559212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.16.

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

8243 Balatonakali, Vasút sor 617/14 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:

11/2012
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2012

megnevezéssorszám

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

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

III / 3. Üzletek 11/2012

8243 Balatonakali, Vasút sor 617/14 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bringakali Kerékpáros Pihenõ boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 14,1

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.15.

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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Deli Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 8243 Balatonakali, Strand-Holiday Camping

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8226 Alsóörs, Bihari u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-395100

statisztikai szám: 538120011395550

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.28.

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

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping

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:

1/2013
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2013

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Lala büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 18

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.05.28.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Akali Gast Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 8243 Balatonakali, Hóvirág u. 49

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Hóvirág u. 49

1909514018

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233554595610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.31.

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

8243 Balatonakali, Vasút tér 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:

3/2013

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 3/2013

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2013

8243 Balatonakali, Vasút tér 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Vasúti büféÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

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

23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Berta Kft AUTÓSBOLT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 6.

1909507349

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131851834531113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.08.24. 2014.02.24.

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

8243 Balatonakali, Pacsirta 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:

1/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

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

47 Személygépjármû

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

59 szerszámgép nagykereskedelem

III / 3. Üzletek 1/2014

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Berta AutósboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 112

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

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

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

12:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Müller Gábor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 8243 Balatonakali, Szõlõhey 1124 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8243 Balatonakali, Szõlõhey 1124 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma: 2013266

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.03.03.

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

Balatonakali, Szõlõhegy 1124 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:

2/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

59 Termelõi bor értékesítése

III / 3. Üzletek 2/2014

Balatonakali, Szõlõhegy 1124 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Müller PinceÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.03.03.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

BEO-N-AV Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 8246 Tótvázsony, , Magyar u. 91.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Tótvázsony, Magyar U. 91.

1909516822

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247875525630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.17.

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

8243 Balatonakali,  Kossuth u. 66.

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:

3/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 3/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2014

8243 Balatonakali,  Kossuth u. 66. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pántlika VendéglõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 70

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.11.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:22 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8243 Balatonakali, Kossuth u. 66.

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:

3/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

III / 2. Jövedéki termékek 3/2014

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2014

8243 Balatonakali, Kossuth u. 66. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pántlika ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 70

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 70

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.17.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:22 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

KRIKI Kereskedelmi és Ruhaipari Bt /Tatainé Bihari Gyöngyi)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2014neve:

címe: 1164 Budapest, , Vidámvásár u. 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1164 Budapest, Vidámvásár u. 33.

0106619713

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 289264361420000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.13.

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

8243 Balatonakali, Holiday Kemping 616 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:

4/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezéssorszám

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

III / 2. Jövedéki termékek 4/2014

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2014

8243 Balatonakali, Holiday Kemping 616 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zöldség-gyümölcs üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.13.

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 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Gaál Rezsõ Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2014neve:

címe: 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 83.III/38.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 83.III/38.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 37392281

statisztikai szám: 761246194729231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.26.

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

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping,

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:

5/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 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)

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 5/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 5/2014

8243 Balatonakali, Strand-Holiday kemping,  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bringa ABCÜzlet 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: 2014.06.26.

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 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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BEO-N-AV Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2014neve:

címe: 8246 Tótvázsony, Magyar utca 91.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8246 Tótvázsony, Magyar utca 91.

1909516825

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247875525630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.27.

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

8243 Balatonakali 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:

6/2014

119



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2014

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

III / 3. Üzletek 6/2014

8243 Balatonakali strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

GyümölcsözõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 7,92

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.06.27.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

11:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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JUNIOR Vendéglátó ZRT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2014neve:

címe: 1095 Budapest, Mester utca 29-31

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1095 Budapest, Mester utca 29-310110042394

0110042394

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109297645629114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.02.

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

8243 Balatonakali, Üdülõ utca 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:

7/2014
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

III / 3. Üzletek 7/2014

8243 Balatonakali, Üdülõ utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

71. számú üzletÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

150

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.07.02.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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71. számú üzem FõzõkonyhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 150

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.07.02.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Capital Building KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2014neve:

címe: 3335 Bükkszék, Templom ut 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3335 Bükkszék,Templom út 1.

1009034786

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234226696619113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.03.

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

8243 Balatonakali, 1608/6 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:

8/2014

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2014

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2014

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs
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