
Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

1/2010/

M 

Kereskedő  

Neve: Lakshmi Áldás Kft Címe és Székhelye: 

2471 Baracska Arany János utca 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 07-09-020100 

 

 

Statisztikai száma 

23273489-4711-

113-07 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2011.04.11. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

2012.11.05. 

Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 

Hétfő: 6-18 

       Kedd: 6-18 

       Szerda: 6-18 

       Csütörtök: 6-18 

       Péntek: 6-18 

       Szombat: 6-12 

       Vasárnap: 7-11 

 

 

Címe, helyrajzi száma: 

Nadap Haladás út 36. 

 

Elnevezése 

Zsuzska Csemege 
Alapterülete (m2): 

113 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

dohánytermék 

 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 

1.1. Meleg-, hideg étel, 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

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

tejtermék stb.), 

1.5. Hús-és hentesáru, 

1.6. Hal, 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

1/2011/

M 

Kereskedő  

Neve: Máté Plastic Bt Címe és Székhelye: 

2471 Baracska Arany János utca 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 07-06-011643 

 

 

Statisztikai száma 

2149697-4711-212-

07 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2010.02.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2011.04.11. 

 

Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 

Hétfő: 6-18 

       Kedd: 6-18 

       Szerda: 6-18 

       Csütörtök: 6-18 

       Péntek: 6-18 

       Szombat: 6-11 

       Vasárnap: 7-10 

 

 

Címe, helyrajzi száma: 

Nadap Haladás út 36. 

 

Elnevezése 

Zsuzska Csemege 
Alapterülete (m2): 

113 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

dohánytermék 

 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 

1.1. Meleg-, hideg étel, 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

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

tejtermék stb.), 

1.5. Hús-és hentesáru, 

1.6. Hal, 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,  

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

1/2012/

M 

Kereskedő  

Neve: Magyar Melinda Címe és Székhelye: 

Nadap Haladás út 98 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 3025310 

 

 

 

Statisztikai száma 

65971345-5630-

231-07 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2012.09.17. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 

Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 

Hétfő: 8-20 

       Kedd: 8-20 

       Szerda: 8-20 

       Csütörtök: 8-20 

       Péntek: 8-20 

       Szombat: 8-20 

       Vasárnap: 8-20 

 

Címe, helyrajzi száma: 

Nadap Haladás út 98. 

 

Elnevezése 

Teke Söröző 
Alapterülete (m2): 

93 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

dohánytermék 

 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék); 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

sör 

bor 

pezsgő 

köztes alkoholtermék 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

2/2012/

M 

Kereskedő  

Neve: Kék Kosár Kft Címe és Székhelye: 

Nadap Haladás út 30. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 07-09-023004 

 

 

Statisztikai száma 

24143842-4711-

113-07 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2012.11.05. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 

Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 

       Hétfő: 6-19 

       Kedd: 6-19 

       Szerda: 6-19 

       Csütörtök: 6-19 

       Péntek: 6-19 

       Szombat: 6-16 

       Vasárnap: 7-12 

 

Címe, helyrajzi száma: 

Nadap Haladás út 36. hrsz. 175 

 

Elnevezése 

Zsuzska Csemege 
Alapterülete (m2): 

113 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

dohánytermék 

 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 

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

tejtermék stb.), 

1.5. Hús-és hentesáru, 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta) 

17. Újság, napilap, folyóirat, periódikus kiadvány; 

20. Illatszer, drogéria; 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

32. Állateledel, takarmány 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

sör 

bor 

pezsgő 

köztes alkoholtermék 



2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 

 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 


