
az üzlet elnevezése az üzlet alapterülete (m2)
a vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége

a 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba 

vételének időpontja

termékek megnevezése és 

sorszáma a 6.melléklet alapján, 

illetve ebből

a Jöt. 3. (2) bekezdése szernti 

termékek

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység (Kertv. 2. § 

10.pont)

kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. 

pont) megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), 

amennyiben ilyen tevékenységet 

folytat

nagykereskedelem (Kertv. 2. § 

18. pont)
szeszesital kimérést

a 22. § (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet

ha a kereskedő külön 

engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet 

folytatnak, a külön engedély 

alapján forgalmazott termékek 

körét, megnevezését, továbbá a 

külön engedélyt kiállító 

hatóságot és a külön engedély 

számát, hatályát (egyes 

a kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja

a kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja

a kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja

Élelmiszerbolt 88 2009.10.13

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital, 1.5 Hús és hentes áru, 1.4 

Cukrászati készítmény, 1.6 hal, 1.7 

zöldség és gyümölcs, 1.8 kenyér és 

pékáru, sütőipari term., 1.9 

édességáru, 1.10 tej, tejtermék, 1.11 

egyéb élelmiszer, 20. illatszer, 

drogéria, 21. háztarási tisztítószer, 

vegyiáru

kiskereskedelem nem nem 2009.10.09

PB Gázcseretelep 1997.06.18 24. Palackos gáz kiskereskedelem nem nem 24. Palackos Gáz - 02292 1997.06.18

Ru-Ti Butik

46. Használtcikk (ruha), 3. 

Lakástextília, ágynemű, törölköző, 

takaró, 4. Ruházat - gyermek, női, 

férfi, 6. Lábbeli, bőráru, 43. 

Ajándéktárgy

kiskereskedelem nem nem 2000.11.09

Korona Étterem 1. Élelmiszer, 1.1, 1.2, 1.4, 1.9 vendéglátás igen igen 2000.08.23

Zöldség és Vegyesüzlet, Virág-ajándék

1. Élelmiszer, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 20. Illatszer, drogéria, 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 

30. Virág és kertészeti cikk

kiskereskedelem nem nem 1997.07.09

Gazdabolt 100

14. Vasáru, barkács és építő anyag, 

15. Szaniteráru, 30. Virág és kertészeti 

cikk, 43. Emlék és ajándéktárgyak, 3. 

Textil, 6. Lábbeli, bőráru, 13. Festék, 

lakk, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi 

áru, 27. Játékáru, 32. Állateledel, 37. 

Mezőgazdaság, méhészet és borászati 

cikk

kiskereskedelem nem nem 2007.06.29 2008.04.18

REÁL ABC 130 m2 2007.07.19
1. Élelmiszer 20. Illatszer, 21. 

Háztartási tisztítőszer, vegyi áru
kiskereskedelem nem nem 2007.07.19 2012.

Italbolt- Söröző                                          

KAISER SÖRÖZŐ
60 m2 80 2009.05.26

1.1 Meleg, hideg étel, 1.2. kávé, 

alkoholment. - és szeszesital, 1.3 

Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentsé- és 

szeszesital, 2. dohányáru, 17. újság

kiskereskedelem igen igen 2009.05.26 20013.10.29. (üzemeltető, névvált)

Kis-Pintér Poharazó 40 m2 50 1999.09.22

1.1. Meleg, hideg étel; 1.2 Kávé, 

alkoholment.- s szeszesital, 1.3 Csom 

kávé, dobozos, ill. palackozott 

alkoholment.- és szeszesital, 1.4 

Cukárszati készítmény, édesipari 

termék, 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb 

élelmiszer  

kiskereskedelem igen iegn 1999.09.22

Tünde ruha- cipő és ezer apróság 

boltja
15 m2 2004.11.24

3. textil, 4. ruházat, 6. lábbeli és 

bőráru, 7. háztartási felszerelés, 

világításcikk, 18. papír és írószer, 20. 

illatszer, drogéria, 21. háztartási 

tisztítőszer, vegyi áru, 27. játékáru, 

43. emlék és ajándéktárgy

kiskereskedelem nem nem 2004.11.24 2012.08.17

Kenyérbolt 200m2 1997.

1.2 Kávé, alkoholment.- s szeszesital, 

1.3 Csom kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholment.- és 

szeszesital, 1.8 Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék, 1.9 édességáru, 1.10 

tej, tejtermék, 1.11 egyéb  élelmiszer, 

18. papír és írószer 

kiskereskedelem nem nem 1997.

Szomor Postabolt 8m2

1.3 Csom kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholment.- és 

szeszesital,  1.9 Édességáru, 1.11 

egyéb élelmiszer, 1.12 Közérzetjavítő 

és étrend-kiegészítő termék, 7. bútor 

lakberendezés, háztartsi felszerelés, 

világítástechnikai cikk, 9. villamos 

háztartási készülék és ivllamossági 

cikk, 11. audiovizuális termék, 12. 

telekommunikációs cikk, 16. könyv, 

17. Újság, napilap, oflyóirat, 

periodikus kiadvány, 18. papír- és 

írószer, művészellátellátó cikk, 19. 

számítrógépes hardver- és szoftver 

termék, 20. illatszer, drogéria, 26. 

sprotszer, sporteszköz, 27 játékáru, 

28. közérzettel kapcs. nem élelmiszer 

termék, 37. Mezőgazdasági, 

méhészeri és boráazsti cikk,,,,, 43. 

Emélk- és ajándéktárgy, 44. 

Numizmitikai termék, 45. Kreatív-

hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem nem nem 2012.02.07

Orchidea Kozmetika 18 m2
20. illetszer, drogéria, 25. óra- és 

ékszer 
kiskereskedelem nem nem 2012.04.26 2013.11.20. (üzemeltető névvált.)


