
 

 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása 

a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján 

 

 

 

1. 

 

Nyilvántartásba vétel száma: 15/2006. 

Kereskedő neve,címe: Orszáczky Ferencné 3046 Kisbágyon, Lenin út 25. 

Székhelye: 3046 Kisbágyon, Lenin út 25. 

Vállalkozói nyilvántartási száma: 10908150 

Statisztikai száma: 64628398 

Kereskedelmi tevékenység helye: 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.    

Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelem 

Üzlet napi / heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől - péntekig: 6,30 – 11,30-ig  15,00 - 16,30-ig 

                                                          Szombaton: 6,30 – 11,30 –ig  

                                                          Vasárnap: zárva 

Elnevezése:  VEGYESBOLT 

Alapterülete: 55 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége:  -        

Vásárlók könyve használatbavételének időpontja: 2007.01.25. 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   

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

            1.5   Hús- és hentesáru 

            1.7   Zöldség- és gyümölcs 

            1.8   Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

            1.9   Édességáru 

            1.10 Tej, tejtermék 

            1.11 Egyéb élelmiszer ( tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak  

                    cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb. ) 

 

- ebből: a Jöt.3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,  

                                                                                köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 

Az üzletben nem folytatnak szeszesital-kimérést, illetve a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 

22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet. 

A kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet nem folytat. 

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.03.22. 

Módosítások időpontja: 

Megszűnés időpontja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 

 

Nyilvántartásba vétel száma: 16/2003. 

Kereskedő neve,címe: Szeles Gábor János  3060 Pásztó, Cserhát ltp. 3.A. 2/3 

Székhelye: 3046 Kisbágyon, Szabadság út 10. 

Vállalkozói nyilvántartási száma: 6621466 

Statisztikai száma: 63479995 

Kereskedelmi tevékenység címe: 3046 Kisbágyon, Szabadság út 10.    

Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelem - vendéglátás 

Üzlet napi / heti nyitva tartási ideje: Hétfőtől - csütörtökig: 5,00 - 21,00-ig   

                                                          Péntek - szombat: 5,00 - 24,00-ig 

                                                          Vasárnap: 5,00 - 21,00-ig 

Elnevezése:  VIKTÓRIA  SÖRÖZŐ 

Alapterülete: 99 m2 

Vendéglátó üzlet befogadóképessége: 30 fő 

Vásárlók könyve használatbavételének időpontja: 2003.05.13.         

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   

                     1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

                      

- ebből: a Jöt.3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,  

                                                                                köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem -  vendéglátás 

Az üzletben folytatnak szeszesital-kimérést, illetve a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 

22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet. A vendéglátó üzletben II. kategóriájú 

játékterem üzemel. 

A kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet nem folytat. 

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.05.12. 

Módosítások időpontja: 

Megszűnés időpontja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


