
 

BEJELENTÉS ALAPJÁN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET 

FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK ADATAI 

(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.  

(IX. 29.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján) 
 

 

 
 

A nyilvántartásba vétel száma: 12 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Nagy Jánosné 

6224 Tabdi, Kossuth L. u. 44. 

 

 

 

 

43816729 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 44. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő  

Az üzlet elnevezése Gázcsere-telep 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

1997. szeptember 4. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

24. Palackos gáz 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1997. szeptember 4. 

  

2017. november 27. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 14 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, 

kistermelő regisztrációs 

száma: 

 

Statisztikai száma 

Napsugár Trade Kft. 

Páhi, Széchenyi u. 12. 

 

 

Cg.03-09-104273/1996/11 
 

11378082 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Vasút utca 16. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő  

Az üzlet elnevezése Takarmánybolt 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

1997. szeptember 25. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

32. Állateledel, takarmány 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1997. szeptember 25. 

Összevonva 14. és 19. 

nyilvántartási szám Új 

62/2012. 2012.10.15. 

2017.02.27. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 19 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói 

nyilvántartási száma, 

kistermelő regisztrációs 

száma: 

 

Statisztikai száma 

Napsugár Trade Kft. 

Páhi, Széchenyi utca 12. 

 

 
Cg.03-09-104273/1996/11 

 

11378082 

 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Vasút utca 16. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő  

Az üzlet elnevezése Gázcsere-telep 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

1999. január 5. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

24. Palackos gáz 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1999. január 5. 

 2012.10.15. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 20 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

ELIGIUS Ékszergyártó és 

Kereskedelmi Kft. 

6224 Tabdi, Kossuth L. u. 44. 

 

 

Cg. 03-09-107639 

 

11872029-3622-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Szent István utca 4. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig 

Az üzlet elnevezése Nagykereskedelmi raktár 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

1999. július 23. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

59. Egyéb 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1999. július 23. 

 Felszámolás miatt: 2014. 03. 

06. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 22 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Kiss és Társai Kft. 

6224 Tabdi, Nagy Mihály dűlő 12. 

 

 

Cg. 0309105783/97/2 

 

11570576-1593-113-03 

 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Nagy Mihály dűlő 12. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig 

Szombat és vasárnap 8 órától 12 óráig 

Az üzlet elnevezése Palackozott italok boltja 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2000. november 14. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2000. november 14. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 23 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Kiss és Társai Kft. 

6224 Tabdi, Nagy Mihály dűlő 12. 

 

 

Cg. 0309105783/97/2 

 

11570576-1593-113-03 

 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Nagy Mihály dűlő 12. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig 

Szombaton és vasárnap 8 órától 12 óráig 

Az üzlet elnevezése Bor nagykereskedés 

Az üzlet alapterülete 20 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2000. november 20. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2000. november 20. 

 

2008. december 10. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 24 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Szőlőskert Szövetkezet 

6224 Tabdi, Kossuth L. u. 5. 

 

 

Cg. 03-02-000289 

 

10052307-1593-129-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Szent István utca 7. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 7 órától 15,30 óráig 

Az üzlet elnevezése Szőlőskert borozó 

Az üzlet alapterülete 16 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2000. december 14. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

59. Termelői borkimérés 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2000. december 14. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 29 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Wóker-Trade Kft. 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 1. 

 

 

Cg.03-09-104092/1995/4 
 

11376190-1591-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 1. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig 

Szombaton és vasárnap 8 órától 12 óráig 

Az üzlet elnevezése Italraktár 

Az üzlet alapterülete 20 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2002. június 21. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2002. június 21. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 36 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Pintér Antalné 

6224 Tabdi, Tapodi dűlő 16. 

 

 

1302306  

 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Tapodi dűlő 14. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő  

Az üzlet elnevezése Termelői borkimérés 

Az üzlet alapterülete 12 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2004. június 10. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

59. Termelői borkimérés 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2004. június 10. 

  

2022. július 20. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 40 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Szlama Istvánné 

6224 Tabdi, Dózsa György u. 2. 

 

 

EV-707441 

 

63719246 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Dózsa György utca 2. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől vasárnapig 6 órától 18 óráig 

Az üzlet elnevezése Zöldség-gyümölcs üzlet 

 

Az üzlet alapterülete 30 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2006. január 6. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.11 Egyéb élelmiszer, 1.7 Zöldség és gyümölcs 

4. Ruházat 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2006. január 6. 

  

2014. október 16. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 41 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

MP-VIN Termelő, Feldolgozó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 40. 

 

  

11578725-1593-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 40. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8 órától 14 óráig 

Az üzlet elnevezése Italraktár 

Az üzlet alapterülete 111 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2006. április 20. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2006. április 20. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 42 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

DOMRO Borgazdaság Kft. 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 202. 

 

 

Cg. 03-09-108723 

 

12581263-1593-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 202. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő  

Az üzlet elnevezése Italraktár 

Az üzlet alapterülete 807 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2007. július 17. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek.  szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2007. július 17. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 43 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Tóth Sándorné 

6224 Tabdi, Dózsa György utca 5. 

 

 

EV-2454015 

 

44138699 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Dózsa György utca 5. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 7,30 órától 19 óráig 

Szombaton 7,30 órától 15 óráig 

Az üzlet elnevezése Takarmánybolt 

Az üzlet alapterülete 42 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2007. szeptember 18. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

32. Állateledel, takarmány 

24. Palackos gáz 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2007. szeptember 18. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 44 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Sinkovicz és Kiss Bt. 

6224 Tabdi, Szlovák dűlő 7. 

 

03-06-100895/1991/12 

 

20445915-1102-212-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Szlovák dűlő 7. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Igény szerint* 

Az üzlet elnevezése Vigadó büfé 

Az üzlet alapterülete 13,5 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

10 fő 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2008. július 9. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

1.9 Édességáru  

43 Emlék- és ajándéktárgy 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital*** 

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk*** 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Vendéglátóhely üzlettípus besorolása Alkalmi vendéglátóhely**** 

Szeszesital kimérés Van** 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

Nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2008. július 9. *2015. augusztus 17. 

**2017. május 10. 

***2017. szeptember 12. 

****2021. április 28. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 46 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Sajben és Sipos Kft. 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 28. 

 

 

Cg. 03-09-113389 

 

13692407-5212-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 2/1. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 6,30 órától 19 óráig 

Szombaton és vasárnap 6,30 órától 12 óráig 

Az üzlet elnevezése Szatócsbolt és zöldség-gyümölcs 

Az üzlet alapterülete 84 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2008. november 27. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.7 Zöldség- és gyümölcs, 1.9 Édességáru,  

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

pincegazdasági felszerelés  

38. Fotócikk, 39. Optikai cikk,  

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk,  

41. Temetkezési kellék, 42. Díszműáru,  

43. Emlék- és ajándéktárgy,  

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor, sör, alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2008. november 27. 

  

2014. október 19. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 48 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Paprika Hungary Gyártó és 

Kereskedelmi Kft. 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 30. 

 

 

Cg. 03-09-115681 

 

14211052-1084-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 30. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 6 órától 20 óráig 

Szombaton 6 órától 16,30 óráig 

Az üzlet elnevezése Paprika Hungary 

Az üzlet alapterülete 52 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2009. február 20. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.11 Egyéb élelmiszer 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2009. február 20. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 17 

 
 

 

A nyilvántartásba vétel száma: 49 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Aurusz Hill Pénzügyi Tanácsadó Kft.  

44661 Nyírtelek, Rákóczi u. 59. 

 

 

Cg. 15-09-072587 

 

14275263-6920-113-15 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 11. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8.00 órától 12,00 óráig és 12,30 

órától 16,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Postabolt 

Az üzlet alapterülete 60 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2009. november 23. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.9 Édességáru, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2009. november 23. 

  

2011. április 26. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 50 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

INTERFRUCT TÉSZ Kft.  

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 2. 

 

 

Cg. 03-09-119537 

 

11739339-4631-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 2. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8.00 órától 18 óráig 

Az üzlet elnevezése Zöldség-gyümölcs nagyker. 

Az üzlet alapterülete 2774 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2010. augusztus 10. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.7 Zöldség-gyümölcs 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2010. augusztus 10. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 51 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

VECSE-FRUCHT Kft.  

6067 Dunavecse, Óhegyi u. 11. 

 

 

Cg. 03-09-113638 

 

13746362-5131-11303 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Erdőalja dűlő 2. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől szombatig 8.00 órától 18.00 óráig 

Az üzlet elnevezése Vecse Zöldség-gyümölcs nagyker. 

Az üzlet alapterülete 10 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2010. augusztus 11. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.7 Zöldség-gyümölcs  

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2010. augusztus 11. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 52 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Vancsikné Juhász Katalin 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 22. 

 

 

egyéni vállalkozó 

21906286 

 

60648521-4779-23103 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 22. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 9.00 órától 12.00 óráig és 14.00 

órától 18.00 óráig, szombaton 8.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése KATI-TURI-BÖRZE 

Az üzlet alapterülete 13,5 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2010. november 5. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használt cikk, régiség) 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2010. november 5. 

 

 

 

2011. május 4. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 53 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Liszkai Borház Kft. 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 40. 

 

 

03-09-120911 

 

 

22953572-1102-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Bucka dűlő 40. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig  

8.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése FÜRTÖS  

ITALNAGYKER. 

Az üzlet alapterülete 110 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2010. november 22. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Bor 

Jellege: Nagykereskedelmi  

tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2010. november 22. 

  

 

 

 

 

 
A nyilvántartásba vétel száma: 54 
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A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Sinkovicz István 

6224 Tabdi, Petőfi S. u. 59. 

 

22371721 

 

60740798-561023-1-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Magyarország területén országos jelleggel megrendezésre 

kerülő alkalmi rendezvények, piacok, fesztiválok, 

országos állat- és kirakodóvásárok, továbbá minden év 

május 1-től október 1-ig a Kiskőrösi Városi Strand 

területén (Kiskőrös, Erdőtelki út), kitelepülés formájában 

a vállalkozó tulajdonában lévő IFA Bastei HP XTU-860 

forgalmi rendszámú Büfékocsiban, az 561005 falatozó 

(büfé), melegkonyhás büfé tevékenységi kör keretében 

*** 

A kereskedelmi tevékenység formája Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység, üzleten kívüli tevékenység** közterületi 

értékesítés*** 

Nyitvatartási idő Hétfőtől vasárnapig: * 

6,00 órától 18,00 óráig  

Az üzlet elnevezése Zabagép büfé 

Az üzlet alapterülete 8 m2 (XTU-860 forgalmi rendszámú IFA Bastei HP 

típusú gépjármű) 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve használatbavételének 

időpontja 

2011. február 28. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.1 Meleg, hideg ételek 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység ezen belül vendéglátás** 

Szeszesital kimérés van 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

1.1 Meleg, hideg étel termékek termékkörön belüli 

élelmiszerek közül 

• Lángosfélék**** 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsa Járási 

Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal 

Szám: BK-04I/42-3/2014. 

Visszavonásig érvényes**** 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011. február 28. 

* 2011. június 21. 

** 2013. január 10. 

***2013. február 11. 

****2014. január 28. 

 

2014. december 27. 

 

A nyilvántartásba vétel száma: 55 
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A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Magyar Posta Zrt. 

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 

 

Cg: 01-10-042463 

 

10901232-5310-114-01 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 11. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig  

8 órától 12 óráig és 12,30 órától 16 óráig 

Az üzlet elnevezése TABDI POSTABOLT 

Az üzlet alapterülete 6 m2 
Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 
- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2011. április 26. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- 

és szeszes ital (a szeszes ital kivételével) 

1.9. Édességáru  

1.11. Egyéb élelmiszer (csak olajos és egyéb magvak , kávé, tea)  

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk  

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

11. Audiovizuális termék 

12. Telekommunikációs cikk 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18. Papír- és írószer, művészetellátó cikk 

19. Számítógépes hardver és szoftver termék 

20. Illatszer, drogéria 

26. Sportszer, sporteszköz 

27. Játékáru 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

37. Mezőgazdasági termékek 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

44. Numizmatikai termék 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az engedély 

száma, hatálya 
- 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011. április 26. 

  

A nyilvántartásba vétel száma: 56 

A kereskedő 
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Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

FORNIMENTO Kereskedelmi és 

Fuvarozási Kft. 

7670 Oroszló, Petőfi Sándor u. 70. 

 

 

Cg. 02-09-077893 

 

235-19145-4759-11302 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Vasút utca 83. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 10.00 órától 16.00 óráig 

szombaton 8.00 órától 11.00 óráig 

Az üzlet elnevezése Használtcikk  

kereskedés 

Az üzlet alapterülete 40 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2011. november 9. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

46. Használt cikk 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi 

 tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011. november 9. 

  

2012. március 13 
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A nyilvántartásba vétel száma: 57 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Gulyás György 

Tabdi, Kossuth Lajos utca 20. 

 

 

26116238 

 

657023188-4779-231-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 22. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 

órától 16.00 óráig 

szombaton 9.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése Marcsi-Gyuri Turibörze 

Az üzlet alapterülete 36 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2011. november 15. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

46. Használt cikk 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi  

tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011. november 14. 

  

2012. január 5. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 58 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Földházi Ferenc 

Tabdi, Vasút utca 63. 

 

26319307 

 

65716160-4781-231-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

Tabdi, Csengőd, Soltszentimre,  

Páhi, Kaskantyú, Császártöltés, Miske** 

Soltvadkert*** 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Mozgóbolt útján folytatott tevékenység 

(Fiat Ducato, forgalmi rendszáma: LZM-539) 

Nyitvatartási idő Tabdi: szerda és szombat 7 órától 9 óráig 

Csengőd: szerda és szombat 9,30 órától 11 óráig 

Soltszentimre: szerda és péntek 12 órától 13,30 óráig 

Páhi: szerda és péntek 14 órától 15,30 óráig 

Kaskantyú: szerda és péntek 16 órától 17,30 óráig 

Császártöltés: csütörtök 6 órától 10 óráig 

Miske: csütörtök 10,30 órától 12 óráig** 

Soltvadkert: péntek 6 órától 11 óráig*** 

Az üzlet elnevezése Mozgó Húsbolt 

Az üzlet alapterülete 10 m2 
Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2011. december 7. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

1.5. Hús- és hentesáru (a termékkörön belüli 

élelmiszerek közül hűtést igénylő, bontott, előkészített 

sertés, marha, baromfi, juh hús, és húskészítmények 

hozhatók forgalomba)* 

1.6. Hal 
A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 
22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
1.5 Hús- és hentesáru 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állat-egészségügyi Igazgatósága Kalocsa Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

Szám: I-I-003/97-2/2012. Visszavonásig érvényes 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011. december 6. 

* 2012. március 20. 

** 2012. március 27. 

*** 2012. június 13. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 59 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

ZOÉ VIRÁGA 2011. Kft. 

6075 Páhi, Rákóczi F. u. 66/6. 

 

 

03-09-123609 

 

22980199-2562-113-03 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Szent István utca 7. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Keddtől péntekig: * 

8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.00 óráig 

szombaton: 8.00 órától 12.00 óráig,  

vasárnap: 9 órától 12 óráig 

Az üzlet elnevezése ZOÉ VIRÁGA  

Virág és ajándékbolt 

Az üzlet alapterülete 40 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2012. március 8. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18. Papír- és írószer, művészetellátó cikk 

30. Virág és kertészeti cikk 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi  

tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 
22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2012. március 8. 

* Nyitvatartási idő módosítása 

2012. március 26. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 60 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

 

Surányi Cintia 

6224 Tabdi, Vasút utca 83. 

 

 

27957883 

 

 

65825945477923103 

 

A kereskedelmi tevékenység  

helye 

6224 Tabdi, Vasút utca 83. 

A kereskedelmi tevékenység 

formája 

Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől vasárnapig 

8.00 órától 20.00 óráig  

Az üzlet elnevezése Használt cikk üzlet 

 

Az üzlet alapterülete 40 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó 

üzlet esetén) 

 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2012. március 23. 

Termékek megnevezése és 

sorszáma: 

46. Használt cikk 

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi  

tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 
22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2012. március 23. 

  

2017. október 16. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 61 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Vörös Alkatrész és Diagnosztikai Kft. 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 51. 

 

03-09-125322 

 

24137304-4532-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 51. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőn 13,00 órától 16,00 óráig és szerdán 13,00 

órától 16,00 óráig  

Az üzlet elnevezése Alkatrészraktár 

Az üzlet alapterülete 16 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2012. október 17. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 49. Személygépjármű  és egyéb gépjárműalkatrész 

és tartozék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2012. október 17. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 62 (egységesítve a korábbi 14 és 19 nyilvántartási számot) 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Napsugár-Trade Kft. 

6311 Öregcsertő, Kültelek 18. 

 

03-09-125030 

 

11378082-4941-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 23. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől-péntekig 8,00 órától 14,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Takarmánybolt 

Az üzlet alapterülete 30 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2012. október 15. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 24. Palackos gáz 

32. Állateledel, takarmány 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1997. szeptember 25. 

(állateledel, takarmány) 

1999. január 5. (palackos gáz) 

 

2012. október 15. 

 

2017. február 27. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 63 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Kurucz Zsolt* 

6200 Kiskőrös, Baross u. 13. 

 

4557066 

 

56535495 4711 231 

03* 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Szent István u. 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig: 6,30 órától 18,00 óráig 

Szombaton: 6,30 órától 12,00 óráig 

Vasárnap: 6,30 órától 11,30 óráig 

Az üzlet elnevezése Nemzeti Dohánybolt 

Az üzlet alapterülete 7 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2013. július 29. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszesital 

2. Dohányterméket kiegészítő termék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék, dohánygyártmány 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2013. július 29. 

 

*2020. szeptember 10. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 64 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Sinkovicz István 

6224 Tabdi, Petőfi S. u. 59. 

 

22371721 

 

60740798-561023-1-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Magyarország területén országos jelleggel megrendezésre 

kerülő alkalmi rendezvények, piacok, fesztiválok, 

országos állat- és kirakodóvásárok, továbbá minden év 

május 1-től október 1-ig a Kiskőrösi Városi Strand 

területén (Kiskőrös, Erdőtelki út), kitelepülés formájában 

a vállalkozó tulajdonában lévő Renault Master MPE-589 

forgalmi rendszámú Büfékocsiban, az 561005 falatozó 

(büfé), melegkonyhás büfé tevékenységi kör keretében  

A kereskedelmi tevékenység formája Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység, üzleten kívüli tevékenység, közterületi 

értékesítés 

Nyitvatartási idő Hétfőtől vasárnapig:  

6,00 órától 18,00 óráig  

Az üzlet elnevezése Zabagép büfé 

Az üzlet alapterülete 9 m2 (MPE-589 forgalmi rendszámú Renault Master 

típusú gépjármű) 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve használatbavételének 

időpontja 

2014. február 13. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.1 Meleg, hideg ételek 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység ezen belül vendéglátás 

Szeszesital kimérés van 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

1.1 Meleg, hideg étel termékek termékkörön belüli 

élelmiszerek közül 

• Lángosfélék  

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsa Járási 

Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal 

Szám: BK-04I/42-3/2014. 

Visszavonásig érvényes 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2014. február 13. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 66 (65 és 66 nyilvántartási szám összevonva.) 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Formula-Vrzs Kft. 

6075 Páhi, III. Körzet tanya 86. 

************ 

 

03-09-121399 

 

23063730-4799-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 2/1. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől szombatig: 5,00 órától 18,00 óráig 

Vasárnap: 5,30 órától 12,00 óráig************ 

 

Az üzlet elnevezése Elemózsiás Bolt************ 

Az üzlet alapterülete 80 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve használatbavételének 

időpontja 

2021. március 8.************ 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.1 Meleg-, hideg étel (a termékkörön belüli élelmiszerek közül 

látványpékség)** 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes és szeszesital 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (a termékkörön 

belüli élelmiszerek közül hűtést igénylő cukrászati 

készítmények helyben gyártás nélkül hozhatók forgalomba)* 

1.5 Hús és hentesáru (a termékkörön belüli élelmiszerek közül 

hűtést igénylő hentesáru (füstölt és töltelékáru) hozhatók 

forgalomba)* 

1.7 Zöldség-gyümölcs 

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru 1.10 Tej, tejtermék (a termékkörön belül hűtést 

igénylő tej és tejtermékek, nyerstej kivételével hozhatók 

forgalomba)* 

1.11 Egyéb élelmiszer  

3 Textil**** 

4 Ruházat**** 

5 Babatermék**** 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag*** 

20 Illatszer, drogéria 

32 Állateledel, takarmány 

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott termékek 

köre, megnevezése 

1.1 Meleg hideg ételek termékkörön belül: 

Látványpépség************* 

1.5 Hús- és húskészítmények termékkörön belüli élelmiszerek 

közül: Húskészítmények értékesítése szeleteléssel, kiméréssel 

vagy anélkül************* 
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1.10 Tej, tejtermék termékkörön belüli élelmiszerek közül 

Hűtést igénylő tej és tejtermék, nyerstej 

kivételével************* 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az engedély 

száma, hatálya 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsa Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Szám: BK-04/EBAO/1211-3/2021. 

Visszavonásig érvényes************* 

 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2014. október 20. *2014. november 26. 

**2014. december 29. 

***2015. január 23. 

****2015. január 28. 

*****2015. március 19. 

******2015. május 6. 

*******2015. november 01. 

********2016. november 26. 

*********2017.október 24. 

**********2018. május 7. 

***********2020. augusztus 31. 

************2021. március 8. 

*************2021.május 17. 

2022. január 27. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 67 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Barna Lajos Attila  

ES 356164 

 

44189547 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Táncsics Mihály u. 15. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől csütörtökig 17,00 órától 22,00 óráig 

Péntektől szombatig: 17,00 órától 04,00 óráig 

Vasárnap: 17,00 órától 22,00 óráig ** 

Az üzlet elnevezése Sport Söröző 

Az üzlet alapterülete 90 m2*** 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

50 fő 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2015. március 10. 

Termékek megnevezése és sorszáma:  

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, 

stb.)*** Termékkör törlése: 2015. június 1.**** 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)* 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység, ezen belül 

vendéglátás 

Szeszesital kimérés van 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

van 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

nincs 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2004.április 2. 2015. március 11.* 

2015. március 16.** 

2015. április 1.*** 

2015. június 1.**** 
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A nyilvántartásba vétel száma: 68 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Rádi Ferenc Sándor 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 10. 

 

41838689 

 

66980195-4799-231-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Tabdi, Baross Gábor, Bem József, Dankó Pista, Dózsa 

György, Fenyves, Jókai Mór, József Attila, Kossuth 

Lajos, Liszt Ferenc, Mészáros Lőrinc, Petőfi Sándor, 

Rákóczi Ferenc, Szent István, Táncsics Mihály, Vasút 

utca 

A kereskedelmi tevékenység formája Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő Szerdán 14,00 órától 20,00 óráig 

Vasárnap 12,00 órától 20,00 óráig  

Az üzlet elnevezése Zabagép büfé 

Az üzlet alapterülete, gépjármű típusa, 

rendszáma 

MB Sprinter 309 CDI típusú, MGZ-687 forgalmi 

rendszámú gépjármű 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve használatbavételének 

időpontja 

2015. március 24. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.1 Meleg, hideg ételek 

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, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, stb.) 

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

stb.) 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység  

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 
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2015. március 24.  

A nyilvántartásba vétel száma: 69. 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Mezei Gábor 

6070 Izsák, Bocsányi u. 7. 

 

4075302 

 

44068572-4778-23-103 

  

A kereskedelmi tevékenység helye 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 23. 

A kereskedelmi tevékenység formája Üzletben folytatott tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől-péntekig 

8,00 órától 12,00 óráig 

13,00 órától 17,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Takarmánybolt 

Az üzlet alapterülete 30 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2017. március 01. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 32. Állateledel, takarmány 

24. Palackos gáz* 

30. Virág és kertészeti cikk* 

37. Mezőgazdasági cikkek, vetőmag, kötözőanyag* 

42. Díszműáru* 

46. Használtcikk* 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 24. Palackos gáz* 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2017. március 01. 

 

*2017.március 14. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 70 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Vargáné Topor Erika 

6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 20. 

39979297 768707987022-23-103 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Tabdi közterület 

A kereskedelmi tevékenység formája közterületi értékesítés 

Nyitvatartási idő Alkalmanként 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2018. június 21. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 45. Kreatív- hobbi és dekortermék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2018. június 21. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 71 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Biztos Célpont Kft. 0609024931 26619914-7022-113-06 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Tabdi, Erdőalja dűlő 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétőtől-péntekig: 8,00 – 16,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Műtrágya kereskedelem 

Az üzlet alapterülete 318 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

 

Termékek megnevezése és sorszáma: 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg, stb.) 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Nagykereskedelem 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2019. február 06. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 72 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

GZS-HUNGARY TRANS Kft. 

6224 Tabdi, Bem József utca 30. 

03-09-132994 27057476-4636-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Tabdi, Bem József utca 30. 

A kereskedelmi tevékenység formája üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől-Péntekig: 8,00 órától 16,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Mintabolt 

Az üzlet alapterülete 85 m2 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2019. szeptember 18. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.10 Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer 

23. Háztartási tüzelőanyag 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kis- és nagykereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2019. szeptember 18. 

 

2021. szeptember 22. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 73 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Takács Tibor EV 

6224 Tabdi, Rácz János fűlő tanya 3. 

538837640 69893429-4321-231-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Országos jellegű 

A kereskedelmi tevékenység formája üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő - 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

2019.10.10. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 3. Textil 

4. Ruházat 

6. Lábbeli- és bőráru 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk 

8. Hangszer 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10. Audio és videóberendezés 

12. Telekommunikációs cikk 

14. Vasáru, barkács, é építési anyag 

16. Könyv 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18. Papír és írószer, művészellátó cikk 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

25. Óra- és ékszer 

26. Sportszer, sporteszköz 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

30. Virág és kertészeti cikk 

31. Kedvtelésből tartott állat 

32. Állateledel, takarmány 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

41. Temetkezési kellék 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 

43. Emlék- és ajándéktárgy 
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45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46. Használtcikk 

53. Irodagép,- berendezés, irodabútor 

59. Egyéb 

- szemléltetőeszköz, fodrászati cikk, bélyeg 

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2019. október 7. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 74 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Maráz-Németh Edina 

6224 Tabdi, Szent István u. 23. 

55445164 56757341-1392-231-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Országos jellegű 

A kereskedelmi tevékenység formája üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő - 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

- 

Termékek megnevezése és sorszáma:  

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb, stb.) 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2021. március 1. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 75 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Maráz László  

6224 Tabdi, Szent István u. 23. 

56910139-1-23 56910139-4791-231-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Országos jellegű 

A kereskedelmi tevékenység formája üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő - 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

- 

Termékek megnevezése és sorszáma: 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -

tartozék 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2021. március 1. 
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A nyilvántartásba vétel száma: 77 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Sipi-Trade Kft.  

03-09-124612 

 

23936818-4613-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 53/1., Kiskőrös, Kossuth 

Lajos utca 61. 

A kereskedelmi tevékenység formája Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Nyitvatartási idő Hétfőtől péntekig 10,00 órától 19,00 óráig 

Szombat: 7,300 órától 19,00 óráig 

Vasárnap: 7,30 órától 13,00 óráig 

Az üzlet elnevezése Grill Büfé 

Az üzlet alapterülete  

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve használatbavételének 

időpontja 

2021. szeptember 30. 

Termékek megnevezése és sorszáma: 1.1 Meleg-, hideg étel  
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes és szeszesital 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék  

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

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

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység végzése 

(zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, 

szórakoztató játék folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott termékek 

köre, megnevezése 

 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az engedély 

száma, hatálya 

- 

 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2021. szeptember 20.   
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A nyilvántartásba vétel száma: 78 

A kereskedő 

Neve, címe, székhelye Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma 

Statisztikai száma 

Jónás Online Kft. 03-09-136378 26081481-4791-113-03 

  

A kereskedelmi tevékenység helye Országos jellegű 

A kereskedelmi tevékenység formája Csomagküldő kereskedelem 

Nyitvatartási idő - 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Befogadóképessége (vendéglátó üzlet 

esetén) 

- 

A vásárlók könyve 

használatbavételének időpontja 

- 

Termékek megnevezése és sorszáma: 59. Egyéb (a 3901-3914. vtsz. alá tartozó műanyag 

áruk 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek - 

Jellege: Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

22. § (1) bek. szerinti tevékenység 

végzése (zeneszolgáltatás, műsoros 

előadás, tánc, szórakoztató játék 

folyatása) 

 

nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2022. július 14. 

 

 

 

 

 

 


