
NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  

2009. évi LXXVI. törvény 26. §-a és 27. §-a alapján 

 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1. §-a értelmében a nyilvántartás nem 

terjed ki az alábbiakra: 

 a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás,  

 a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység,  

 a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi 

engedélyköteles tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben 

meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló 

kereskedelmi tevékenység. 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet alapján a jegyző hatásköre nem terjed ki a nemesfémből készült ékszerek, 

díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazására. 

 

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések 

 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, Bejelentés- és 

működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység, Működési engedéllyel rendelkező 

üzlet. 

Nyilvántartásba vétel indoka: Új üzlet nyitása, Új tevékenység bejelentése, Módosítás, 

Megszüntetés. Az üzemeltető-váltás is módosításnak minősül. 

Működési engedély száma:  

Bejelentésről kiadott igazolás száma:  

Üzlet nyilvántartási száma:  

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma:  

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja:  

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja:  

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja:  

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:  

A kereskedő neve:  

A kereskedő címe, székhelye:  

A kereskedő cégjegyzékszáma:  

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma:  

A kistermelő regisztrációs száma:  

A kereskedő statisztikai száma:  

A kereskedelmi tevékenység helye: A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében 

a címek), mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, üzleten kívüli 

kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési 

területével érintett települések, ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed: a megye, illetve az országos jelleg megjelölése. Helyrajzi szám is feltüntetésre kerül. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, 

közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés, közlekedési eszközön folytatott értékesítés 



A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak: (vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó 

éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi 

tevékenység)  

Üzleten kívüli kereskedelem esetén:  

a termék forgalmazása céljából szervezett utazás helye és időpontja:  

a termék forgalmazása céljából tartott rendezvény helye és időpontja:  

a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelye, 

valamint az utazás időpontja:  

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje:  

Az üzlet elnevezése:  

Az üzlet alapterülete: m2 

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:  

az árusítótér nettó alapterülete:  

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése: (elhelyezés saját telken vagy más telken parkolóban, 

parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a 

közforgalom céljára átadott magánút egy részén) 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: Működési engedéllyel rendelkező üzlet 

esetében nem kell megadni, ha az üzletben nem kerül sor árusításra a működési engedély 

kiadása előtt. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 

veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag, 3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 

termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó termékek, 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, 5. fegyver, lőszer, 

robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó 

termékek, az ott meghatározott kivételekkel, 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik, 7. nem 

veszélyes hulladék, 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. 

szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1. Élelmiszer, 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, 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányterméket kiegészítő termék, 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. Hangszer, 9. Villamos 

háztartási készülék és villamossági cikk, 10. Audió- és videóberendezés, 11. Audiovizuális 

termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs cikk, 13. Festék, 

lakk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 15. Szaniteráru, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 



19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 

autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag, 23. Háztartási tüzelőanyag, 24. 

Palackos gáz, 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.), 27. 

Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 

ortopéd cipő, mankó stb.), 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. Virág és 

kertészeti cikk, 31. Kedvtelésből tartott állat, 32. Állateledel, takarmány, 33. Állatgyógyászati 

termék, 34. Szexuális termék, 35. Fegyver és lőszer, 36. Pirotechnikai termék, 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.), 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi 

cikk, 41. Temetkezési kellék, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 

43. Emlék- és ajándéktárgy, 44. Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék, 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség), 47. Személygépjármű, 48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál 

nehezebb jármű), 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék 

(gabona, nyersbőr, toll stb.), 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés, 53. Irodagép, -

berendezés, irodabútor, 54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, 

professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.), 55. Ipari vegyi áru, 56. 

Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, 

textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakő), 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék 

termék, 58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy, 

59. Egyéb (megjelölve). 

Ezekből jövedéki termékek: Ásványolaj, szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység, kiskereskedelem, 

vendéglátás, nagykereskedelem 

Az üzletben folytatott tevékenységek: Vendéglátó üzlet esetén a feltüntetendő tevékenységek: 

szeszesital kimérés, zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, a szerencsejáték szervezéséről 

szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő 

szórakoztató játék, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben 

foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő játék. 

Külön engedély alapján forgalmazott terméke köre, megnevezése, a külön engedélyt kiállító 

hatóság és a külön engedély száma, hatálya:  

Szakmai biztosíték: Ha jogszabály előírja: A szakmai biztosítékot nyújtó szervezet neve és a 

szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatok, a szakmai 

biztosítékkal fedezett kockázatok, a szakmai biztosíték területi hatálya, a szakmai biztosíték 

összege vagy az abban foglalt garancia felső határa 

Határon átnyúló szolgáltatás-nyújtás adatai: Ha a tevékenység folytatására határon átnyúló 

szolgáltatás-nyújtás keretében kerül sor: szolgáltató állampolgársága, szervezet honossága 

szerinti EGT állam nyilvántartásának megnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma; 

szolgáltató letelepedése szerinti EGT-állam megjelölése; a szolgáltató letelepedésének helye 

szerinti EGT államban a szolgáltató engedélyének száma vagy nyilvántartási száma. 

Tevékenység folytatásának időbeli korlátai: határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a 

bejelentés megtételétől számított öt naptári év. 

 

Mivel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. 

rendelet előírta az üzletek átvezetését az új nyilvántartásba, de az okmányok cseréjéről nem 

rendelkezett, az üzletek megtartották a korábbi nyilvántartási számukat, azok nem kerülnek 

újra kiadásra, ezért a korábban megszűnt üzletek nyilvántartási száma hiányzik. 



 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 2 
 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2011-4/2009. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1823-4/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 2 

Nyilvántartásba történő utolsó bejegyzés időpontja: 2013. december 2. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997. június 6. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. november 10. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. október 15. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. november 25. 

A kereskedő neve: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

A kereskedő székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 01-10-041683 

A kereskedő statisztikai száma: 10625790-1920-114-01 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, 86-os főút mellett (575 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 0.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: MOL RT SHOP 

Az üzlet alapterülete: 75 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel (hatályos 2013. október 15-től), 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (hatályos 2013. október 15-től), 1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, 

édesipari termék, 1.5. Hús-és hentesáru (hatálytalan 2013. október 15-től), 1.6. Hal (hatálytalan 2013. 

október 15-től), 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. Audió- és videóberendezés, 11. 

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs cikk, 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 19. Számítógépes 

hardver- és szoftver termék (hatályos 2013. október 15-től), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 

autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag, 23. Háztartási tüzelőanyag, 24. 

Palackos gáz, 25. Óra- és ékszer (hatályos 2010. november 10-től), 26. Sportszer, sporteszköz 



(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

kiegészítők stb.) (hatályos 2013. október 15-től), 27. Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) (hatályos 2013. 

október 15-től), 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 34. Szexuális termék 

(hatályos 2013. október 15-től), 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) (hatálytalan 2013. október 15-től), 38. Fotócikk, 39. 

Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk (hatályos 2013. október 15-től), 42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –

tartozék (hatályos 2013. október 15-től), 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék 

(hatályos 2013. október 15-től), 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor (hatályos 2013. október 15-től), 

59. Egyéb: Autópálya matrica (hatályos 2013. október 15-től), E-útdíj (viszonylati jegy) (hatályos 

2013. október 15-től), szerencsejáték termékek (hatályos 2013. október 15-től), rendezvény 

belépőjegyek (hatályos 2013. október 15-től), utasbiztosítás (hatályos 2013. október 15-től), gyógyszer 

forgalmazás (hatályos 2013. október 15-től), menetjegy értékesítés (hatályos 2013. október 15-től), 

parkolójegy értékesítés (hatályos 2013. október 15-től), horgászjegy (hatályos 2013. október 15-től). 

Ezekből jövedéki termékek: Ásványolaj, szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: 

I. A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: A biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 67. § 

(2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő, a gyógyszertáron kívüli gyógyszer-

kiskereskedelmi tevékenység keretében forgalmazható gyógyszer. 

A külön engedélyt kiállító hatóság: ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete  

A külön engedély száma: 6022-7/2010. 

A külön engedély hatálya: 2010. december 22-től visszavonásig. 

II. A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, hideg étel (az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala. 

A külön engedély száma: ZA-02I/AE/0028-029/2013. 

A külön engedély hatálya: 2013. november 25-től visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 4 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 3346-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 4 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. október 21. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1994. február 14. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2014. szeptember 30. 

A kereskedő neve: Balogh Valéria 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Petőfi u. 53. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 5256531 

A kereskedő statisztikai száma: 54706954-4776-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Petőfi u. 53. szám (358 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8.00 órától 12.00 óráig, 14.00 órától 

17.00 óráig, szombaton 8.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Virág 

Az üzlet alapterülete: 9,8 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 30. Virág és kertészeti cikk, 37. Mezőgazdasági, 

méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 

stb.), 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. Temetkezési kellék, 43. Emlék- és 

ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2014. szeptember 30-i hatállyal üzlet megszűnése 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 5 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2013. augusztus 7-től) 1824-3/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 5 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 31. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1993. augusztus 30. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. augusztus 7.  

A kereskedő neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A kereskedő székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 01-10-042463 

A kereskedő statisztikai száma: 10901232-5310-114-01 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 13. szám (340 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08.00 órától 12.00 óráig, 12.30 órától 

16.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Rédics Postabolt 

Az üzlet alapterülete: 4 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től) 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 27. Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.), 43. Emlék- és 

ajándéktárgy, 44. Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Dohánygyártmány. (hatálytalan 2013. július 17-től) 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 8 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 1604-4/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 8 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1991. január 4. 

A kereskedő neve: Tüske Attiláné 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Kossuth u. 51. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6007153 

A kereskedő statisztikai száma: 54469077-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Petőfi u. 69. szám (346/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 8.00 órától 21.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Falatozó (büfé) 

Az üzlet alapterülete: 250 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 80 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2010. november 1-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 8 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2013. augusztus 6-tól) 1825-3/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 8 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. október 27. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. november 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. augusztus 6.  

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedő neve: Bódiné Varga Eszter 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, József A. u. 14. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 14534491 

A kereskedő statisztikai száma: 65267264-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Petőfi u. 69. szám (346/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 7.00 órától 21.00 óráig, pénteken és 

szombaton 7.00 órától 22.00 óráig, vasárnap 8.00 órától 21.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Falatozó (büfé) 

Az üzlet alapterülete: 250 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 80 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. november 1. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től) 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő 

termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató játék, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő játék (hatálytalan 2016. január 5-től). 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: 29.8/00717/0040/2010. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 10 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1751-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 10 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1990. július 2. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Mikó Lászlóné 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Rákóczi u. 9. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6591697 

A kereskedő statisztikai száma: 54521977-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Rákóczi u. 12/1. szám (170/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn és szombaton 8.00 órától 12.00 óráig, keddtől 

péntekig 8.00 órától 17.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Élelmiszerbolt 

Az üzlet alapterülete: 36 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: . dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 23. Háztartási tüzelőanyag, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és 

kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 40. Kegytárgy, 

kegyszer, egyházi cikk, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. 

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

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. (hatálytalan 2013. július 17-től). 



A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2018. január 16-i hatállyal üzemeltető váltás miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 10 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: red/22-4/2018. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: red/22-5/2018. 

Üzlet nyilvántartási száma: 10 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2018. január 16. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2018. január 16. 

A kereskedő neve: Tóth Brigitta 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Hársfa u. 20. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 52071919 

A kereskedő statisztikai száma: 68664608-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Rákóczi u. 12/1. szám (170/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6.00 órától 17.00 óráig, szombaton 

6.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Élelmiszerbolt 

Az üzlet alapterülete: 36 m2 

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:  

az árusítótér nettó alapterülete: 28 m2 

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése: 3 db, az üzlethez tartozó telken, a közútra merőlegesen 

2 méter  

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 

veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag; 8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányterméket kiegészítő termék, 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD 

stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 23. 

Háztartási tüzelőanyag, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 



vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (sör; csendes és habzóbor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék) 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Lenti Járási Hivatal 

A külön engedély száma: ZA02I/044/76-4/2018. 

A külön engedély hatálya: 2018. március 12-től visszavonásig. (nyilvántartása bejegyezve 

2018. április 13-án) 
 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 11 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2185-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 11 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2000. január 27. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. március 1. 

A kereskedő neve: Kardosné Kopecskó Margit 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6482514 

A kereskedő statisztikai száma: 54704000-5630-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám (248 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 7.00 órától 10.00 óráig és 14.30 

órától 20.00 óráig, pénteken és szombaton 7.00 órától 12.00 óráig és 14.30 órától 20.00 óráig, 

vasárnap 14.30 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 

Az üzlet alapterülete: 41 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek, 2. a kémiai biztonságról 

szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és „B” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az 

üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2010. március 1-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 11 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: (hatályos 2013. augusztus 6-tól) 1827-3/2013. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2013. augusztus 6-tól) 1827-4/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 11 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2010. április 8. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. március 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. április 8. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. augusztus 6.  

A kereskedő neve: Kiss Balázs 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Rozmaring u. 8. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 20489986 

A kereskedő statisztikai száma: 60357690-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám (248/A hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2012. január 11-től) hétfőtől szombatig 7.00 órától 

12.00 óráig és 14.00 órától 21.00 óráig, vasárnap 10.00 órától 12.00 óráig és 14.00 órától 

21.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Vegyes bolt 

Az üzlet alapterülete: 41 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. március 1. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények (hatályos 

2010. április 8-tól), 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti 

tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag (hatályos 2010. április 8-tól). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő 

szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 

17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási készülék 

és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. 

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. 

Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 42. Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és 

dekorációs termék. 



Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 12 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2184-3/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 12 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997. augusztus 13. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. március 1. 

A kereskedő neve: Kardosné Kopecskó Margit 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6482514 

A kereskedő statisztikai száma: 54704000-5630-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám (248 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 7.00 órától 10.00 óráig és 14.30 

órától 20.00 óráig, pénteken és szombaton 7.00 órától 12.00 óráig és 14.30 órától 20.00 óráig, 

vasárnap 14.30 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Söröző 

Az üzlet alapterülete: 20 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, sütőipari 

termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék), 17. Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2010. március 1-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 12 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2013. november 21-től) 1828-6/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 12 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. február 25. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2013. augusztus 6. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2013. november 27. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. március 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. augusztus 6. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. november 21. 

A kereskedő neve: Kiss Balázs 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Rozmaring u. 8. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 20489986 

A kereskedő statisztikai száma: 60357690-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sziklai u. 51. szám (248/A hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2012. január 11-től) hétfőtől szombatig 7.00 órától 

12.00 óráig és 14.00 órától 21.00 óráig, vasárnap 10.00 órától 12.00 óráig és 14.00 órától 

21.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Söröző 

Az üzlet alapterülete: 20 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. március 1. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től) 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő 

termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2013. november 21-től) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, 

hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével).  

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala. 

A külön engedély száma: ZA-02I/AE/0028-028/2013. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 15 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1660/1997. 

Üzlet nyilvántartási száma: 15 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997. augusztus 15. 

A kereskedő neve: „TÜSKE” Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Lenti út 5/A. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-063566 

A kereskedő statisztikai száma: 11532259-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti út 5/A. szám (281/A/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08.00 órától 17.00 óráig, szombaton 

08.00 órától 12.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Építőanyag telep 

Az üzlet alapterülete: 107 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 15. 

Szaniteráru, 23. Háztartási tüzelőanyag, 24. Palackos gáz. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 19 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 3339-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 19 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2012. június 13. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997. szeptember 23. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. június 11. 

A kereskedő neve: GB CHANGE Pénzügyi és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Kossuth Lajos u. 1. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-064029 

A kereskedő statisztikai száma: 10823400-6619-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sugár u. 61. szám (256/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: -- 

Az üzlet elnevezése: Rolling Life Étterem 

Az üzlet alapterülete: 106 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 22 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2012. június 11-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 
 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 19 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2098-3/2012. 

Üzlet nyilvántartási száma: 19 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2012. június 13. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2012. szeptember 4. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. november 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. június 15. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2012. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2013. február 22. 

A kereskedő neve: Ujj Tamás 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Tölgyfa u. 12. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 29183498 

A kereskedő statisztikai száma: 65893290-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sugár u. 61. szám (256/3 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 9.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Rolling Life Étterem 

Az üzlet alapterülete: 106 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 22 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012. június 15. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás. 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2012. július 17-től) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, 

hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével), Cukrászati készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati 

készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz 

szállítással történik, a végső fogyasztó részére). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: XX-I-120/0055-044/2012. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2013. február 22-i hatállyal kereskedő megszűnése 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 23 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2796-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 23 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1998. január 23. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Gaál Károly 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Lenti u. 1. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6627948 

A kereskedő statisztikai száma: 54417207-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti u. 1. szám (260 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 9.00 órától 22.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Hetési Csárda 

Az üzlet alapterülete: 200 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 100 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő 

termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 28 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1998-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 28 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1998. május 18. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Máté Krisztina Ágnes 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Lenti u. 3. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 2295337 

A kereskedő statisztikai száma: 54829213-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti u. 3. szám (263/A hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 9.15 órától 22.00 óráig, vasárnap 

10.30 órától 14.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: ARI Diszkont ABC 

Az üzlet alapterülete: 133 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 37 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1731/2001. 

Üzlet nyilvántartási száma: 37 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2001. június 11. 

A kereskedő neve: „TÜSKE” Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Lenti út 5/A. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-063566 

A kereskedő statisztikai száma: 11532259-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti út 5/A. szám (281/A/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08.00 órától 17.00 óráig, szombaton 

08.00 órától 13.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Háztartási cikkek üzlete 

Az üzlet alapterülete: 33 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk, 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.), 27. Játékáru, 30. Virág és 

kertészeti cikk, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

Temetkezési kellék, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 45 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1527-4/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 45 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2004. szeptember 30. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2010. január 14. 

A kereskedő neve: Vider Mónika 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 8652132 

A kereskedő statisztikai száma: 64042116-4719-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám (535 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 7.45 órától 16.00 óráig, pénteken 

7.45 órától 12.00 óráig, szombaton 8.00 órától 12.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem. 

Az üzlet alapterülete: 15 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek, 2. a kémiai biztonságról 

szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények., 8. „A” és „B” tűzveszélyességi 

osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az 

üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. Audió- és videóberendezés, 11. 

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 16. Könyv, 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 

20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 26. Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

kiegészítők stb.), 27. Játékáru, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és 

ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 47 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1893-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 47 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2006. május 16. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Kancsal Béla 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Béke u. 2/B. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6079553 

A kereskedő statisztikai száma: 74893793-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Petőfi u. 45. szám (366/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7.00 órától 17.00 óráig, szombaton 

7.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 123 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 22. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 48 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1010/2006. 

Üzlet nyilvántartási száma: 48 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 16. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2006. május 22. 

A kereskedő neve: Kolping Gondozási Központ - Lenti és kistérsége 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 11. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: -- 

A kereskedő statisztikai száma: 18968127-8531-552-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Petőfi u. 35. szám (380 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 6.00 órától 18.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Főzőkonyha 

Az üzlet alapterülete: 40,5 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 26 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: -- 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 49 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2472-5/2007. 

Üzlet nyilvántartási száma: 49 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 16. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. november 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. június 27. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2014. május 9. 

A kereskedő neve: PROVISIO-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 10. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-067246 

A kereskedő statisztikai száma: 11772709-5221-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti u. 13. szám (301 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 6.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Büfé 

Az üzlet alapterülete: 100 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2014. április 26-i hatállyal kereskedő megszűnése 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 50 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1676-14/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 50 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 16. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. november 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. október 8. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2014. május 9. 

A kereskedő neve: PROVISIO-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Eötvös K. u. 10. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-067246 

A kereskedő statisztikai száma: 11772709-5221-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti u. 13. szám (301 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: vasárnaptól péntekig 10 órától 24 óráig, szombaton 10 

órától 05 óráig 

Az üzlet elnevezése: Park Étterem 

Az üzlet alapterülete: 196 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 60 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő 

termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2014. április 26-i hatállyal kereskedő megszűnése 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 51 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 3151-3/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 51 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2010. július 6. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. november 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. január 1. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2010. július 1. 

A kereskedő neve: Boczkó Ferencné 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Fenyő utca 8. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 19635281 

A kereskedő statisztikai száma: 60263313-5629-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: vasárnaptól csütörtökig 13.00 órától 22.00 óráig, 

pénteken 13.00 órától 23.00 óráig, szombaton 13.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Kultúr Büfé 

Az üzlet alapterülete: 40 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009. november 1. 

Termékek megnevezése, sorszáma: 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, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék) 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

tánc, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján 

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2010. július 1-i hatállyal, üzemeltető-váltás történt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 51 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2585-3/2010. 

Üzlet nyilvántartási száma: 51 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. július 6. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2010. augusztus 12. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2010. november 23. 

Nyilvántartásból törlés időpontja: 2011. augusztus 15. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. július 6. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. július 28. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2011. augusztus 15. 

A kereskedő neve: Bene András 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Vasút u. 17. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 21181289 

A kereskedő statisztikai száma: 60514334-5629-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám (535 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2010. december 1-től) vasárnaptól péntekig 

13.00 órától 21.00 óráig, szombaton 13.00 órától 22.00 óráig  

Az üzlet elnevezése: Kultúr Büfé 

Az üzlet alapterülete: 40 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. július 6. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

tánc, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján 

szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék. 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2010. július 28-tól) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), hal (friss halászati termék, az élő hal kivételével), Tej, tejtermék (nyerstej, 

valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában 

meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével), Cukrászati készítmény, 

édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 

hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó 

részére). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: 29.8/00717/0012/2010. 



A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2011. augusztus 15-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
történt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 51 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2670-3/2011. 

Üzlet nyilvántartási száma: 51 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2011. augusztus 15. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 11. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. augusztus 15. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Völgyi Valéria 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Petőfi u. 56. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 24136290 

A kereskedő statisztikai száma: 60874573-5629-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám (535 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2013. január 21-től 2013. február 26-ig) szerdától 

péntekig 13.00 órától 21.00 óráig, szombaton 13.00 órától 22.00 óráig, vasárnap 13.00 órától 

20.00 óráig 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2013. február 27-től) keddtől péntekig 13.00 órától 

21.00 óráig, szombaton 13.00 órától 22.00 óráig, vasárnap 13.00 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Kultúr Büfé 

Az üzlet alapterülete: 40 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011. augusztus 15. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

tánc 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai:  

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: 223.8/00069/0040/2011. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal üzlet megszűnése 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 52 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Működési engedély száma: 997-11/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 52 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2010. április 8. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2008. június 12. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2010. április 12. 

A kereskedő neve: Szücs Lászlóné 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi u. 8/B. II/2. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 8649337 

A kereskedő statisztikai száma: 64041593-4782-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Dózsa u. 2. szám (357 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 11.00 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Fagyipavilon 

Az üzlet alapterülete: 7 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 5 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: -- 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2010. április 12-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 52 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1692-3/2010. 

Üzlet nyilvántartási száma: 52 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. április 8. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. október 21. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. április 12. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2013. szeptember 17. 

A kereskedő neve: Ozsvári Roland Gábor 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Dózsa u. 2. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 20319598 

A kereskedő statisztikai száma: 60322863-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Dózsa u. 2. szám (357 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 11.00 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Fagyipavilon 

Az üzlet alapterülete: 7 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 3 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. április 12. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: -- 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2013. szeptember 17-i hatállyal kereskedő 
megszűnése miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 53 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 3132-3/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 53 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2010. augusztus 2. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. október 30. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2010. július 30. 

A kereskedő neve: Goór Dominika 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Bem út 2338 hrsz. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 14238470 

A kereskedő statisztikai száma: 65231852-5630-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics 0170/6 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 10.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Konvoj Büfé 

Az üzlet alapterülete: 92 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 24 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009. október 30. 

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

szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék) 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve. 



Elfogultság miatt kijelölt hatóságként Lenti Város Polgármesteri Hivatala által 
nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenység 
 
Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 41/2010. Bk. 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés Lenti Város Jegyzője döntése alapján 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 8372-2/2012. 

Üzlet nyilvántartási száma: 41/2010. Bk. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. január 6. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2012. augusztus 31. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. március 13. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2012. augusztus 31. 

A kereskedő neve: (hatályos 2012. augusztus 31-től) Móra Ferenc Általános Iskola  

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Pozsonyi u. 6. szám 

A kereskedő törzsszáma: (hatályos 2012. augusztus 31-től) 798990 

A kereskedő statisztikai száma: (hatályos 2012. augusztus 31-től) 15798994-8520-322-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Pozsonyi u. 6. szám (542/6 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6.30 órától 14.30 óráig 

Az üzlet elnevezése: Iskolai Főzőkonyha 

Az üzlet alapterülete: 60 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 50 fő (250 adag) 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: -- 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2012. december 31-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
miatt



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 54 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Működési engedély száma: (hatályos 2010. június 1-től) 1520-19/2010. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2010. június 1-től) 1520-20/2010. 

Üzlet nyilvántartási száma: 54 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2010. június 1. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. március 16. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2010. június 1. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2011. október 17. 

A kereskedő neve: Rákos Ferencné 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Petőfi u. 10. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 20354540 

A kereskedő statisztikai száma: 60328649-4771-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám (535 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 8.00 órától 17.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: (hatályos 2010. június 1-től) Olcsó Áruk Boltja 

Az üzlet alapterülete: 15,3 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. március 16. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: (hatályos 2010. június 1-től) 2. a kémiai 

biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények (Illatszer, drogéria és 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru), 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, 

kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag (Illatszer, 

drogéria és Háztartási tisztítószer, vegyi áru). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 6. Lábbeli- és bőráru, 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 40. Kegytárgy, 

kegyszer, egyházi cikk, 43. Emlék- és ajándéktárgy. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2011. október 17-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 54 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2943-5/2011. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2943-6/2011. 

Üzlet nyilvántartási száma: 54 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2011. október 17. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. október 21. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. október 17. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. december 31. 

A kereskedő neve: Kiss Balázs 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Rozmaring u. 8. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 20489986 

A kereskedő statisztikai száma: 60357690-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Vasút u. 2. szám (535 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7.30 órától 12.30 óráig és 14.00 

órától 16.30 óráig, szombaton 7.30 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Vegyes kiskereskedés 

Az üzlet alapterülete: 15,3 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011. október 17. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 2. a kémiai biztonságról szóló törvény 

szerinti veszélyes anyagok és készítmények (Illatszer, drogéria és Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru), 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve 

a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag (Illatszer, 

drogéria és Háztartási tisztítószer, vegyi áru). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, 

tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és 

kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. 

Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk, 8. Hangszer, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. Audió- és 

videóberendezés, 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 

16 Könyv, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, 

drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 25. Óra- és ékszer, 27. Játékáru, 29. 

Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, 

takarmány, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

Temetkezési kellék, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék, 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

használtcikk, régiség), 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 



Adatok a nyilvántartásból törölve 2012. december 31-i hatállyal üzlet megszűnése 
miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 55 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 3184-3/2010. 

Üzlet nyilvántartási száma: 55 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2011. május 19. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. november 1. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2011. június 1. 

A kereskedő neve: BLVE 2008 Vendéglátó - Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi út 67. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 18-09-107987 

A kereskedő statisztikai száma: 14341537-5630-113-18 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics 0170/6 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2011. február 17-től) minden nap 21.00 órától 

05.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: ARUBA-BÁR 

Az üzlet alapterülete: 74 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 20 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. november 1. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2011. június 1-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 55 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2005-3/2011. 

Üzlet nyilvántartási száma: 55 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2011. május 19. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2012. június 8. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. június 1. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. június 11. 

A kereskedő neve: BLVE 2010 Plusz Vendéglátó - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi út 67. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 18-09-109919 

A kereskedő statisztikai száma: 23027305-5630-113-18 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics 0170/6 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 21.00 órától 05.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: ARUBA-BÁR 

Az üzlet alapterülete: 74 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 20 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011. június 1. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2012. június 11-i hatállyal, üzemeltető-váltás miatt. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 55 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2063-3/2012. 

Üzlet nyilvántartási száma: 55 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2012. június 8. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2013. október 30. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. június 11. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2013. október 22. 

A kereskedő neve: BLVE ARUBA Vendéglátó - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(BLVE ARUBA Kft.) 

A kereskedő székhelye: 9773 Sorokpolány, Fő u. 113. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 18-09-111135 

A kereskedő statisztikai száma: 23972841-5630-113-18 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics 0170/6 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 14.00 órától 07.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: ARUBA-BÁR 

Az üzlet alapterülete: 74 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 20 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012. június 11. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás. 

 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2013. október 22-i hatállyal, tevékenység megtiltása 
miatt.



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 56 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2711-3/2011. 

Üzlet nyilvántartási száma: 56 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2011. augusztus 24. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2012. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. augusztus 24. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. június 18. 

A kereskedő neve: FLAGA LPG Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Shell Gas Hungary 

Kereskedelmi Zrt. jogutódja) 

A kereskedő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 17-19. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 07-10-001113 

A kereskedő statisztikai száma: 11110787-3522-114-07 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Rákóczi u. 11. szám (174 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

(szabadban lévő tároló állványról történő értékesítés) 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn 16.00 órától 18.00 óráig, keddtől péntekig 

8.00 órától 18.00 óráig, szombaton és vasárnap 8.00 órától 9.00 óráig  

Az üzlet elnevezése: FLAGA 

Az üzlet alapterülete: épületen kívüli tároló ketrec 2 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011. augusztus 24. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 24. Palackos gáz. 

Ezekből jövedéki termékek: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 103. § 

(1) bekezdése szerint cseppfolyósított szénhidrogén 25 kg alatti kiszerelésben nem 

jövedéki engedélyes tevékenység. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység (a szerződéses partner 

– Toplak Elek 8978 Rédics, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos – a FLAGA LPG Zrt. nevében 

jár el és nevében állítja ki a számlát), kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai:  

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Cseppfolyós 

propán-, butángázok és ezek elegyei. 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Veszprémi Bányakapitányság 

A külön engedély száma: 2305/2004. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig, illetve az engedély alapjául szolgáló 

feltételek megszűnéséig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 57 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2030-4/2012. 

Üzlet nyilvántartási száma: 57 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2012. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. június 22.  

A kereskedő neve: FLAGA GÁZ Kft. (Shell Gas Hungary Kereskedelmi Zrt. és FLAGA LPG 

Zrt. jogutódja) 

A kereskedő székhelye: 8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari Telep Sóstói u. 17-19. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 07-09-020400 

A kereskedő statisztikai száma: 10502400-4799-113-07 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Rákóczi u. 11. szám (174 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

(szabadban lévő tároló állványról történő értékesítés) 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig, szombaton 

8.00 órától 12.00 óráig  

Az üzlet elnevezése: FLAGA 

Az üzlet alapterülete: épületen kívüli tároló ketrec 4 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012. június 22.  

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 24. Palackos gáz. 

Ezekből jövedéki termékek: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 103. § 

(1) bekezdése szerint cseppfolyósított szénhidrogén 25 kg alatti kiszerelésben nem 

jövedéki engedélyes tevékenység. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység (a szerződéses partner 

– Mészáros Kft. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs utca 90. fszt. 2. szám alatti székhelyű cég – a 

FLAGA GÁZ Kft. nevében jár el és nevében állítja ki a számlát), kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai:  

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Cseppfolyós 

propán-, butángázok és ezek elegyei. 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Veszprémi Bányakapitányság 

A külön engedély száma: 2305/2004. (jogutódlásról szóló határozat száma: 

VBK/2896-2/2011.) 

A külön engedély hatálya: visszavonásig, illetve az engedély alapjául szolgáló 

feltételek megszűnéséig. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. A 
tevékenység megtiltva 2012.08.25-től 2012.09.05-ig.  
 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 58 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1093-3/2014. 

Üzlet nyilvántartási száma: 58 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. március 26. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. március 24. 

A kereskedő neve: Gumipark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 1094 Budapest, Viola u. 35. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 01-09-969978 

A kereskedő statisztikai száma: 23531695-4520-113-01 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti u. 3/b. szám (273/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8.00 órától 17.00 óráig, szombaton 

8.00 órától 13.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Gumipark gumiszerviz 

Az üzlet alapterülete: 100 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2014. március 24. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség), 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-

alkatrész és -tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 59 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2148-3/2014. 

Üzlet nyilvántartási száma: 59 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. június 27. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. július 1. 

A kereskedő neve: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A kereskedő székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 01-10-046265 

A kereskedő statisztikai száma: 14605749-5221-573-01 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Rédicsi Közúti Határátkelőhely, 

Mérőállomás (0165 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 0.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: 8978 Rédics, Mérőállomás 

Az üzlet alapterülete: 29,7 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59 Egyéb: úthasználati jogosultság. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 60 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1275-3/2016. 

Üzlet nyilvántartási száma: 60 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2016. május 11. 

Nyilvántartásba történő utolsó bejegyzés időpontja: 2016. június 7. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2017. augusztus 29. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2016. május 11. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2016. május 31. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2017. augusztus 14. 

A kereskedő neve: Tüske Trafik Betéti Társaság 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Lenti út 5. A. ép. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-06-039697 

A kereskedő statisztikai száma: 24374655-4726-117-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Lenti út 5. A. ép. (286 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 06.00 órától 22.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Tüske Büfé & Shop 

Az üzlet alapterülete: 68 m2 

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:  

az árusítótér nettó alapterülete: 54 m2 

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése: 30 db, elhelyezés az épülethez tartozó telken parkolóban 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 25 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1. Élelmiszer, 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, 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás  

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés  

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2016. május 31-től) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, hideg étel (az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével).  

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási 

Hivatala. 

A külön engedély száma: ZA02I/044/35-6/2016. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 



Adatok a nyilvántartásból törölve 2017. augusztus 14-i hatállyal üzlet megszűnése 
miatt.



Elfogultság miatt kijelölt hatóságként Lenti Város Polgármesteri Hivatala által 
nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenység 
 
Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 61 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2515-3/2017. 

Üzlet nyilvántartási száma: 61 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017. február 23. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. március 10. 

A kereskedő neve: Szabó Zoltán 

A kereskedő székhelye: 8969 Zalaszombatfa, Kossuth u. 39. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 27057086 

A kereskedő statisztikai száma: 75286743-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sugár u. 61. szám (256/3 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: minden nap 09.00 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: YELLOW HOUSE KÁVÉZÓ 

Az üzlet alapterülete: 106 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 22 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, 

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

alkoholmentes- és szeszes ital 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás  

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás  

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Megszüntetés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 3254-3/2010. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja: 2011. május 11. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. október 27. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2011. április 30. 

A kereskedő neve: Stángli Tibor 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sugár u. 60. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 21841080 

A kereskedő statisztikai száma: 60636623-4782-231-20 

1.) A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország területe (országos jelleggel) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 27. Játékáru, 46. 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem és nagykereskedelem. 

2.) A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország területe (országos jelleggel) 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 27. Játékáru, 46. 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem és nagykereskedelem. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve. 
 



Település: Rédics 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 937-3/2012. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2012. március 9. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. február 22. 

A kereskedő neve: Varga Zoltánné 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sziklai u. 16. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 19477937 

A kereskedő statisztikai száma: 60246387-4752-231-20 

1.) A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország területe (országos jelleggel) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 13. Festék, lakk (a kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével); 14. Vasáru, barkács, és 

építési anyag (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 

keverékek kivételével); 55. Ipari vegyi áru (a kémiai biztonságról szóló törvény 

szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével) 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység, 

kiskereskedelem és nagykereskedelem. 

2.) A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország területe (országos jelleggel) 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 13. Festék, lakk (a kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével); 14. Vasáru, barkács, és 

építési anyag (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 

keverékek kivételével); 55. Ipari vegyi áru (a kémiai biztonságról szóló törvény 

szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével) 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység, 

kiskereskedelem és nagykereskedelem. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Rédics 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-2/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-3. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Rédics község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Rédics 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-4 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1655-3/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-4. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2015. június 30. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. június 30. 

A kereskedő neve: Pecsuvácz György 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Petőfi út 5/A. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43511708 

A kereskedő statisztikai száma: 54566909-4511-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Sziklai u. 43. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 47. Személygépjármű, 49. Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –

tartozék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. június 30-i hatállyal kereskedelmi 
tevékenység megszűntetése miatt



Település: Rédics 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-5 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 825-3/2016. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-5. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2016. március 17. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2016. március 17. 

A kereskedő neve: Kulcsár Béláné 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sugár u. 44. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 35214750 

A kereskedő statisztikai száma: 66465922-3299-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Magyarország egész területe 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, 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.), 4. 

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Elfogultság miatt kijelölt hatóságként Lenti Város Polgármesteri Hivatala által 
nyilvántartásba vett kereskedelmi tevékenység 
 
Település: Rédics 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 364/2012. BK. 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: --- (értesítés: 175-5/2013.) 

Üzlet nyilvántartási száma: 364/2012. BK. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013. január 1. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. január 1. 

A kereskedő neve: Rédicsi Napköziotthonos Óvoda 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Sziklai u. 1. szám 

A kereskedő törzsszáma: 798945 

A kereskedő statisztikai száma: 15798949-8510-322-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Rédics, Pozsonyi u. 6. szám (542/6 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6.30 órától 14.30 óráig 

Az üzlet elnevezése: Iskolai Főzőkonyha 

Az üzlet alapterülete: 60 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 50 fő (250 adag) 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: -- 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai:  

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

A külön engedély száma: ZA-02I/AE/0028-005/2013. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Baglad 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 136-6/2014. 

Üzlet nyilvántartási száma: 1 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013. december 12. 

Nyilvántartásba történő utolsó bejegyzés időpontja: 2014. június 9. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. december 11. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2014. július 8. 

A kereskedő neve: Kutasi Zsoltné 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Ifjúság útja 8. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 4605786 

A kereskedő statisztikai száma: 54738410-8121-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8977 Baglad, Csillag körút 4. szám (3 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2014. július 8-tól) hétfőtől péntekig 8.00 órától 

12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 30 m2 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. december 11. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel (hatályos 2014. július 8-tól), 1.2. 

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

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 2. Dohányterméket kiegészítő termék, 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.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz (hatálytalan 2014. július 8-tól), 27. Játékáru, 32. 

Állateledel, takarmány, 34. Szexuális termék, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 43. 

Emlék- és ajándéktárgy. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás (hatályos 2014. július 8-tól) 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés (hatályos 2014. július 8-tól). 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2014. július 8-tól) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék), Meleg, 

hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével).  



A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala. 

A külön engedély száma: ZA-02I/AE/0016-013/2014. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Baglad 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-3/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Baglad község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Baglad 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-3/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Baglad község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Belsősárd 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2008-11/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 2 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2008. július 2. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: CZÖMPÖL és TÁRSA Fuvarozási, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8969 Szijártóháza, József A. u. 7. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-06-038437 

A kereskedő statisztikai száma: 22134147-4941-212-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Belsősárd, Petőfi u. 25. szám (113/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2013. június 4-től) hétfőn, kedden, szerdán, 

pénteken és szombaton 6.00 órától 10.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Csöpp ABC és Kávézó 

Az üzlet alapterülete: 80 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 12 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 



Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, zeneszolgáltatás, a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató játék. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2013. szeptember 16-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
miatt.



Település: Belsősárd 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. október 22-től) Bejelentés- és működési engedély-

köteles kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2149-8/2013. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2149-9/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 2 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2013. szeptember 26. 

Nyilvántartásba történő utolsó bejegyzés időpontja: 2013. december 2. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2017. február 7. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. szeptember 16. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. október 22. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. november 25. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2016. május 1. 

A kereskedő neve: Szabó Zoltán 

A kereskedő székhelye: 8969 Zalaszombatfa, Kossuth u. 39. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 27057086 

A kereskedő statisztikai száma: 75286743-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Belsősárd, Petőfi u. 25. szám (113/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton 8.00 

órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: MINI ABC 

Az üzlet alapterülete: 80 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: (hatályos 2013. október 22-től) 2. a kémiai 

biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-

bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 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.), 4. Ruházat 

(gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, 

csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.), 27. Játékáru, 30. 

Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 



A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai:  

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék).  

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala. 

A külön engedély száma: ZA-02I/AE/0028-030/2013. 

A külön engedély hatálya: 2013. november 25-től visszavonásig. 

 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2016. május 1-i hatállyal, üzlet megszüntetése 
miatt.



Település: Belsősárd 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1663-9/2006. 

Üzlet nyilvántartási száma: 3 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2006. augusztus 28. 

A kereskedő neve: Hödlbeton Import-Export Korlátolt Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 8978 Belsősárd, Kavicsbánya 08/2 hrsz. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-060997 

A kereskedő statisztikai száma: 11340434-0812-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Belsősárd, Kavicsbánya 08/2 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7.00 órától 16.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Hödlbeton Kft építőanyagkereskedés 

Az üzlet alapterülete: 30 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 15. 

Szaniteráru. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Belsősárd 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-4/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Belsősárd község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Belsősárd 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-4/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Belsősárd község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Bödeháza 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 5 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1948-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 5 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2003. május 8. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. szeptember 17. 

A kereskedő neve: Bekőné Agg Ilona 

A kereskedő székhelye: 8969 Gáborjánháza, Kossuth u. 49. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6648660 

A kereskedő statisztikai száma: 63492422-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Bödeháza, Kossuth u. 30. szám (117/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn, szerdán, pénteken 9.00 órától 12.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Veronika vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 72 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek, 2. a kémiai biztonságról 

szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2012. szeptember 17-i hatállyal, üzemeltető-váltás 
miatt. 



Település: Bödeháza 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 5 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2736-5/2012. 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 2736-6/2012. 

Üzlet nyilvántartási száma: 5 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2012. szeptember 14. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2012. november 9. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2015. május 13. 

Nyilvántartás módosításának időpontja: 2016. május 5. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2017. május 15. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. szeptember 17. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2012. október 2. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2015. május 13. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2016. május 5. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2017. május 7. 

A kereskedő neve: Bekő Lajos 

A kereskedő székhelye: 8969 Gáborjánháza, Kossuth u. 15. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 30254094 

A kereskedő statisztikai száma: 65971077-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Bödeháza, Kossuth u. 30. szám (117/2 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2016. május 5-től) minden hétfőn, szerdán, 

pénteken 9.00 órától 12.00 óráig, továbbá 2016. május 8-án (vasárnap) 12.00 órától 

20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Veronika vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 72 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 

veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 20. 

Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és 

borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, 

kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 40. 

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: (hatályos 2012. október 2-től) 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék). 



A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: XX-I-120/0055-063/2012. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2017. május 7-i hatállyal, üzlet megszűnése miatt.



Település: Bödeháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-5/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Bödeháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Bödeháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-5/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Bödeháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Gáborjánháza 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2007-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 2 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1990. december 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Nyakas György 

A kereskedő székhelye: 8969 Gáborjánháza, Rákóczi u. 16. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6633485 

A kereskedő statisztikai száma: 54536744-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Gáborjánháza, Kossuth u. 42. szám (223 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 9.00 órától 13.00 óráig és 16.00 órától 

20.00 óráig, szombaton 9.00 órától 13.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Élelmiszer jellegű vegyesüzlet 

Az üzlet alapterülete: 24 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Gáborjánháza 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Működési engedély száma: 2008-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 3 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1990. december 1. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Nyakas György 

A kereskedő székhelye: 8969 Gáborjánháza, Rákóczi u. 16. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6633485 

A kereskedő statisztikai száma: 54536744-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Gáborjánháza, Kossuth u. 42. szám (223 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 9.00 órától 13.00 óráig és 16.00 

órától 20.00 óráig, pénteken 9.00 órától 13.00 óráig és 16.00 órától 24.00 óráig, szombaton 

9.00 órától 13.00 óráig és 16.00 órától 24.00 óráig, vasárnap 8.30 órától 24.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: „PIPITÉR” Italbolt 

Az üzlet alapterülete: 70 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 70 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, sütőipari 

termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. 

július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Gáborjánháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-6/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Gáborjánháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Gáborjánháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-6/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Gáborjánháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Gosztola 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Módosítás 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: (hatályos 2013. augusztus 5-től) 1841-3/2013. 

Üzlet nyilvántartási száma: 3 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 29. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2003. szeptember 4. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. augusztus 5.  

A kereskedő neve: „BALOGH CSEMEGE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A kereskedő székhelye: 8978 Gosztola, Fő u. 16. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-061761 

A kereskedő statisztikai száma: (hatályos 2013. augusztus 5-től) 11347778-5510-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Gosztola, Fő u. 16. szám (49/16 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 11.00 órától 22.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Gosztola Gyöngye Étterem 

Az üzlet alapterülete: 110 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 110 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től) 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Gosztola 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1083-3/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 27. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2015. május 13. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. május 8. 

A kereskedő neve: Pasics Gábor 

A kereskedő székhelye: 9800 Vasvár, Bendefy László u. 30. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 42257283 

A kereskedő statisztikai száma: 79119573-4799-231-18 

A kereskedelmi tevékenység helye: Gosztola község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 

só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. május 8-i hatállyal kereskedelmi tevékenység 
megszűnése miatt.



Település: Gosztola 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-7/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Gosztola község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Külsősárd 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 4 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1949-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 4 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2012. szeptember 17. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2007. február 19. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2012. szeptember 11. 

A kereskedő neve: Bekőné Agg Ilona 

A kereskedő székhelye: 8969 Gáborjánháza, Kossuth u. 49. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6648660 

A kereskedő statisztikai száma: 63492422-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Külsősárd, Kossuth u. 18. szám (29/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn, szerdán, pénteken 12.00 órától 15.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Veronika vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 19 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek, 2. a kémiai biztonságról 

szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve üzlet bezárása miatt. 



Település: Külsősárd 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-7/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Külsősárd község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Külsősárd 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-8/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Külsősárd község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Lendvadedes 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2233-3/2009. 

Üzlet nyilvántartási száma: 3 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2001. április 24. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2015. május 1. 

A kereskedő neve: Stángli Tibor 

A kereskedő székhelye: 8978 Rédics, Vasút u. 18. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 534814 

A kereskedő statisztikai száma: 54711532-5610-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Lendvadedes, 019/1 hrsz. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: (hatályos 2015. május 1-től) keddtől péntekig 11.00 órától 

20.00 óráig, szombaton és vasárnap 10.00 órától 20.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Tó Büfé 

Az üzlet alapterülete: 30 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 20 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. 

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. 

Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Lendvadedes 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1083-4/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 27. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2015. május 13. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. május 8. 

A kereskedő neve: Pasics Gábor 

A kereskedő székhelye: 9800 Vasvár, Bendefy László u. 30. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 42257283 

A kereskedő statisztikai száma: 79119573-4799-231-18 

A kereskedelmi tevékenység helye: Lendvadedes község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 

só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. május 8-i hatállyal kereskedelmi tevékenység 
megszűnése miatt. 



Település: Lendvadedes 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1647-3/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2017. május 15. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2017. március 1. 

A kereskedő neve: Kuprivecz Zoltánné 

A kereskedő székhelye: 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 28. szám A. ép. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43414900 

A kereskedő statisztikai száma: 67118939-1399-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 28. szám A. ép. 

A kereskedelmi tevékenység formája: közvetlen értékesítés 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2017. május 7-i hatállyal, tevékenység megszűnése 
miatt. 
 



Település: Lendvadedes 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-3 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-9/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-3. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Lendvadedes község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Lendvajakabfa 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-8/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Lendvajakabfa község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Lendvajakabfa 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-10/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Lendvajakabfa község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Resznek 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 4 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2129-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 4 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1992. november 11. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Kercsmár István 

A kereskedő székhelye: 8977 Resznek, Kossuth u. 9. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6457027 

A kereskedő statisztikai száma: 74895070-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8977 Resznek, Kossuth u. 9. szám (113/3/A/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6.30 órától 17.00 óráig, szombaton 

6.30 órától 12.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Vegyeskereskedés 

Az üzlet alapterülete: 40 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Resznek 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 5 
 

Nyilvántartásba vétel módja: (hatályos 2013. július 17-től) Bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 2128-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 5 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1992. november 11. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedő neve: Kercsmár István 

A kereskedő székhelye: 8977 Resznek, Kossuth u. 9. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6457027 

A kereskedő statisztikai száma: 74895070-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8977 Resznek, Kossuth u. 9. szám (113/3/A/1 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 6.30 órától 23.00 óráig, vasárnap 

8.00 órától 23.00 óráig 

Az üzlet elnevezése: Presszó 

Az üzlet alapterülete: 45 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 40 fő 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től). 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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, 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, 

dohányzáshoz szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő 

termék (hatályos 2013. július 17-től), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány. 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés, a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak minősülő játék (hatálytalan 

2016. január 5-től). 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Resznek 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 6 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 3083-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 6 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2001. április 6. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedő neve: Kulcsár Lászlóné 

A kereskedő székhelye: 8977 Resznek, Petőfi u. 18. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 1744431 

A kereskedő statisztikai száma: 62492034-4711-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8977 Resznek, Béke tér 14. szám (636 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6.30 órától 16.00 óráig, szombaton 

6.30 órától 11.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 75 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 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.), 1.11. Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 



 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Resznek 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-9/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Resznek község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Resznek 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-11/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Resznek község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Szijártóháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-10/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Szijártóháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Szijártóháza 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-12/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Szijártóháza község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Zalaszombatfa 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi 

tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Átvezetés 

Működési engedély száma: 1752-3/2008. 

Üzlet nyilvántartási száma: 1 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2009. december 14. 

Nyilvántartásba történő utolsó bejegyzés időpontja: 2017. április 20. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1995. szeptember 14. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2013. július 17. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 2017. március 13. 

A kereskedő neve: Soós László 

A kereskedő székhelye: 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 1. szám 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 6542533 

A kereskedő statisztikai száma: 54702376-0111-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 2. szám (3 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőn, szerdán, pénteken 10.30 órától 17.00 óráig, 

kedden 8.30 órától 17.00 óráig, csütörtökön 8.30 órától 16.00 óráig. 

Az üzlet elnevezése: Vegyesbolt 

Az üzlet alapterülete: 45 m2 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: 1. dohánytermékek (hatálytalan 2013. július 17-től), 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények, 8. „A” és 

„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 

hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 

szükséges kellék) (hatálytalan 2013. július 17-től), 2. Dohányterméket kiegészítő termék (hatályos 

2013. július 17-től), 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.), 4. Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 

6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 



Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék), dohánygyártmány (hatálytalan 2013. július 17-től). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Hús- és hentesáru 

(friss hús), Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály. 

A külön engedély száma: ZA02I/044/14-6/2017. 

A külön engedély hatálya: 2017. március 13-tól visszavonásig. (hatályos 2017. március 13-

tól) 
 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



Település: Zalaszombatfa 
 
Üzlet nyilvántartási száma: 2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 3087-3/2010. 

Üzlet nyilvántartási száma: 2 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. október 5. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2014. november 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. október 5. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2014. április 26. 

A kereskedő neve: DHD Fenster Bau Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 3. szám 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-070633 

A kereskedő statisztikai száma: 22703275-4673-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 3. szám (76 hrsz.) 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje: igény szerint 

Az üzlet elnevezése: DHD Fenster Bau Kft. 

Az üzlet alapterülete: 20 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 5 fő 

A vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. október 5. 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital. 

Ezekből jövedéki termékek: Szeszes ital (alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék). 

A kereskedelmi tevékenység jellege: vendéglátás 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység adatai: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése: Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével). 

A külön engedélyt kiállító hatóság: Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Lenti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

A külön engedély száma: 29.8/00717/0034/2010. 

A külön engedély hatálya: visszavonásig. 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2014. április 26-i hatállyal kereskedő megszűnése 
miatt. 



Település: Zalaszombatfa 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1097-11/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-1. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. április 21. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: „ENI-BET TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A kereskedő székhelye: 8960 Lenti, Vadvirág u. 2. 

A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-069060 

A kereskedő statisztikai száma: 14565595-4778-113-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Zalaszombatfa község 

A kereskedelmi tevékenység formája: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 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, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 

stb.), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



Település: Zalaszombatfa 
 
Kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2 
 

Nyilvántartásba vétel módja: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 

Nyilvántartásba vétel indoka: Bejelentés 

Bejelentésről kiadott igazolás száma: 1654-13/2015. 

Tevékenységét nem üzletben folytató kereskedő nyilvántartási száma: NÜ-2. 

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015. június 3. 

Nyilvántartásból történő törlés időpontja: 2016. január 5. 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. június 2. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 2015. december 31. 

A kereskedő neve: Kovács László 

A kereskedő székhelye: 2644 Borsosberény, Rákóczi út 20. 

A kereskedő vállalkozói nyilvántartási száma: 43360480 

A kereskedő statisztikai száma: 78727562-7490-231-20 

A kereskedelmi tevékenység helye: Zalaszombatfa község 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli kereskedelem 

Üzletköteles termékek megnevezése sorszáma: -- 

Egyéb termékek megnevezése, sorszáma: 59. Egyéb (nyomtatvány). 

Ezekből jövedéki termékek: -- 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, nagykereskedelem 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve 2015. december 31-i hatállyal illetékesség-változás 
miatt.



 

 


