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Pogány Községi Önkormányzat

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

A nyilvántartás vezetése a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján
kötelező. A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző.

Frissítve: 2022. szeptember 26.
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1.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSONTHÓ ISTVÁN

címe:

7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.

székhelye:

7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.

cégjegyzékszáma: --------

7/1997

statisztikai száma: 43562877-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 3934378
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 1997.08.01.

módosítása: --------

megszűnése: 2013.09.11.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/1997

cím: 7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

7/1997

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

2

7/1997

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III/2. Jövedéki termékek

7/1997

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

7/1997

üzlet elnevezése: TÓ-PIÁS BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1. (25/2.hrsz.)
alapterülete: 28 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 16 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 700 – 1000 és 1200 – 2000
Szombat – vasárnap 700 – 2000
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 1997.08.01.
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2.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

WENHARDT JÁNOSNÉ

címe:

7666. Pogány, Pécsi út 11.

székhelye:

7666. Pogány, Pécsi út 13.

cégjegyzékszáma: --------

22/1997

statisztikai száma: 43510650-4711-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 4786977
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 1997.02.28.

módosítása: 1997.11.25.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése: 2014.08.18.

22/1997

cím: 7666. Pogány, Pécsi út 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

22/1997

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

22/1997

megnevezés

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.)

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, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.)

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

4

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

III/2. Jövedéki termékek

22/1997

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

22/1997

üzlet elnevezése: CSÁRDA ABC
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Pécsi út 11. (473/1.hrsz.)
alapterülete: 82 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 530 – 1830
Szombat 530 – 1200 és vasárnap 600 – 1100
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 1997.02.28.
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3.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

KONVOJ BT.

címe:

7666. Pogány, Hunyadi u. 32.

székhelye:

7666. Pogány, Hunyadi u. 32.

15/1997

cégjegyzékszáma: 02-06-000148

statisztikai száma: 20008419-2931-212

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 1997.06.30.

módosítása:

megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

15/1997

cím: 7666. Pogány, Hunyadi u. 32.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Magyarország
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

15/1997

megnevezése: üzleten kívüli kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kis- és nagykereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: -------a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet: -----
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III/1. Termékkörök
sorszám

15/1997

megnevezés

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

52

Mezőgazdasági ipari gép, berendezés

III/2. Jövedéki termékek

15/1997

megnevezés: --------

III/3. Üzletek

15/1997
üzlet elnevezése: -------cím (hrsz.): -------alapterülete: -------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: -------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: --------
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4.
I. A kereskedő
neve:

Nyilvántartási száma

PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTERET

1/2000

MŰKÖDTETŐ KFT.
címe:

7666. Pogány, Repülőtér-külterület 08.hrsz.

székhelye:

7666. Pogány, Repülőtér-külterület 08.hrsz.

cégjegyzékszáma: 02-09-065905

statisztikai száma: 11562878-5590-113

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2000.03.01.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése:

1/2000

cím: 7666. Pogány, Repülőtér-külterület 08.hrsz.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Magyarország
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2000

megnevezése: üzleten kívüli kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: -------a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet: ----
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III/1. Termékkörök
sorszám
22

1/2000

megnevezés
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag

III/2. Jövedéki termékek

1/2000

megnevezés: ásványolaj

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: -------cím (hrsz.): -------alapterülete: -------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: -------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: --------

1/2000
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5.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

GRAND-WINE KFT.

címe:

2040. Budaörs, Lévai u. 3.

székhelye:

2040. Budaörs, Lévai u. 3.

cégjegyzékszáma: 13-09-074519

2/2000

statisztikai száma: 12231243-5220-113

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2000.11.08.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2000
megszűnése: 2005.11.03.

2/2000

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 32.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Magyarország
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2000

megnevezése: üzleten kívüli kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: nagykereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: -------a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet: ----
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.3

2/2000

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

III/2. Jövedéki termékek

2/2000

megnevezés: bor, pezsgő

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: -------cím (hrsz.) --------:
alapterülete: -------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: -------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: --------

2/2000

12

6.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

címe:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12.

székhelye:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12.

cégjegyzékszáma: --------

2/2004

statisztikai száma: 15332879-5551-000

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2004.07.13.

módosítása:

2/2004
megszűnése: 2010.10.12.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2004

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2004

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.1

2/2004

megnevezés
Meleg- és hideg étel

III/2. Jövedéki termékek

2/2004

megnevezés: --------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: ÓVODA-ISKOLA FŐZŐKONYHA
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 11. (474/4.hrsz.)
alapterülete: 120 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 100 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 1130 – 1400
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2004.07.13.

2/2004
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7.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSŐRE ZSOLT

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

székhelye:

7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1.hrsz.

6/2006

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 63670323-5530-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 7070313
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2006.03.21.

módosítása:

6/2006
megszűnése: 2009.01.31.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2006

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1.hrsz.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

6/2006

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

2

6/2006

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III/2. Jövedéki termékek

6/2006

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: SPORT BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1. (0135/1.hrsz.)
alapterülete: 64 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő ZÁRVA! Kedd – vasárnap 1500 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2006.03.21.

6/2006
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8.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

JÓZSA ANNA

címe:

7666. Pogány, Rákóczi u. 8.

székhelye:

7666. Pogány, Nagymalom 1.

7/2006

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 64775108-5211-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 11716124
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2006.06.26.

módosítása: 2009.08.10.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2006
megszűnése: 2009.12.31.

7/2006

cím: 7666. Pogány, Rákóczi u. 8.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

7/2006

megnevezése üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység:
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

7/2006

megnevezés

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.)

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, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.)

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III/2. Jövedéki termékek

7/2006

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány
III/3. Üzletek

7/2006

üzlet elnevezése: VEGYESBOLT
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Rákóczi u. 8. (59.hrsz.)
alapterülete: 60 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 700 – 1800
Szombat – vasárnap 800 – 1000
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2006.06.26.
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9.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSŐRE ZSOLT

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

székhelye:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.

10/2007

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 63670323-5530-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 7070313
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2007.05.04.

módosítása:

6/2006
megszűnése: 2012.03.26.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

10/2007

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

10/2007

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

10/2007

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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)

17

Újság, napilap. Folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

10/2007

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány
III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 64 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 600 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2007.05.04.

10/2007

20

10.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

DRAGOVÁCZ GYÖRGYNÉ

címe:

7666. Pogány, Pécsi út 38.

székhelye:

7666. Pogány, Pécsi út 38.

cégjegyzékszáma: --------

11/2008

statisztikai száma: 43326541-4644-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 4116175
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2008.10.02.

módosítása:

11/2008
megszűnése: 2012.04.04.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2008

cím: 7666. Pogány, Pécsi út 38.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Magyarország
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

11/2008

megnevezése: üzleten kívüli kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kis- és nagykereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: -------a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet: -----
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III/1. Termékkörök
sorszám

11/2008

megnevezés

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III/2. Jövedéki termékek

11/2008

megnevezés: -------III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: -------cím (hrsz.): -------alapterülete: -------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: -------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: --------

11/2008

22

11.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

LOCH TAMÁS

címe:

7666. Pogány, Petőfi u. 2.

székhelye:

7666. Pogány, Petőfi u. 2.

12/2009

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 60034519-5610-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 17683881
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2009.03.06.

módosítása: 2009.12.01.

12/2009
megszűnése: 2010.09.30.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2009

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

12/2009

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

10/2007

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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)

III/2. Jövedéki termékek

12/2009

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány
III/3. Üzletek

12/2009

üzlet elnevezése: TOMIVÓ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1. (0135/1.hrsz.)
alapterülete: 60 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 60 fő
nyitva tartás ideje: Március 1 – November 30. között
hétfő – csütörtök 1600 – 2200 és péntek – vasárnap 1500 – 2200
December 1 – Február 28. között
szerda – csütörtök 1600 – 2200 és péntek – vasárnap 1500 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2009.03.06.

24

12.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

ROMSICSNÉ PAULICS IRMA

címe:

7668. Keszü, Petőfi u. 24.

székhelye:

7668. Keszü, Petőfi u. 24.

cégjegyzékszáma: --------

16/2009

statisztikai száma: 65200225-5320-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 14006085
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2009.12.07.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

16/2009
megszűnése: 2010.06.30.

16/2009

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 12.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

16/2009

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

16/2009

megnevezés

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.)

27

Játékáru

43

Emléktárgy- és ajándéktárgy

III/2. Jövedéki termékek

16/2009

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány
III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: POSTA
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 12. (474/1.hrsz.)
alapterülete: 35 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 700 – 1500
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2009.12.07.

16/2009

26

13.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SZÖRNYI KFT

címe:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 56.

székhelye:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 56.

17/2010

cégjegyzékszáma: 02-09-070038

statisztikai száma: 13480488-5211-113

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2010.02.24.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

17/2010
megszűnése: 2011.10.31.

17/2010

cím: 7666. Pogány, Rákóczi u. 8.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

17/2010

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

17/2010

megnevezés

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, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.)

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III/2. Jövedéki termékek

17/2010

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány
III/3. Üzletek

17/2010

üzlet elnevezése: VEGYESBOLT
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Rákóczi u. 8. (59.hrsz.)
alapterülete: 60 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: Márc. 1–Szept. 30. hétfő–péntek 600– 1900 szombat–vasárnap 60 – 1200
Okt. 1– Feb. 28. hétfő–péntek 600– 1830 szombat–vasárnap 60 – 1200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2010.02.24.

28

14.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

MAGYAR POSTA ZRT

címe:

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

cégjegyzékszáma: 01-10-012463

18/2010

statisztikai száma: 10901232-5310-114

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2010.07.01.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

18/2010
megszűnése:

18/2010

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 12.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

18/2010

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

16/2009

megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

13

Festék, lakk

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

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.)

43

Emléktárgy- és ajándéktárgy

44

Numizmatikai termék

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: POGÁNY POSTABOLT
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 12. (474/1.hrsz.)
alapterülete: 35 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 730 – 1200 és 1230 – 1500
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2010.07.01.

18/2010

30

15.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSŐRE VIKTÓRIA

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

székhelye:

7632. Pécs, Keszüi út 20.

cégjegyzékszáma: --------

19/2010

statisztikai száma: 65556045-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 16283086
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2010.10.01.

módosítása:

19/2010
megszűnése: 2012.01.01.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

19/2010

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

19/2010

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

10/2007

megnevezés

1.1

Meleg- és hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

19/2010

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: SPORT BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1. (0135/1.hrsz.)
alapterülete: 60 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 60 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 1600 – 2200 és szombat – vasárnap 1000 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2010.10.01.

19/2010
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16.
I. A kereskedő
neve:

Nyilvántartási száma

BALDAUF GUSZTÁV EVANGÉLIKUS

20/2010

SZERETETOTTHON
címe:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12/a.

székhelye:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12/a.

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 19027010-8730-341

vállalkozói nyilvántartási száma: PK.63.366/1990.
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
20/2010
kezdése: 2010.10.13.

módosítása:

megszűnése: 2011.11.30.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

20/2010

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

20/2010

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.1

20/2010

megnevezés
Meleg- és hideg étel

III/2. Jövedéki termékek

20/2010

megnevezés: --------

III/3. Üzletek

20/2010

üzlet elnevezése: BALDAUF EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHON
ÓVODA-ISKOLA FŐZŐKONYHA
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 11. (474/4.hrsz.)
alapterülete: 120 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 200 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 600 – 1800
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2010.10.13.
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17.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SZOCEG NONPROFIT KFT

címe:

7621. Pécs, Jókai u. 1.

székhelye:

7621. Pécs, Jókai u. 1.

cégjegyzékszáma: 02-09-074318

23/2011

statisztikai száma: 22270720-8730-599

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2011.12.01.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

23/2011
megszűnése: 2016.06.30.

23/2011

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

23/2011

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.1

23/2011

megnevezés
Meleg- és hideg étel

III/2. Jövedéki termékek

23/2011

megnevezés: --------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: FŐZŐKONYHA
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 11. (474/4.hrsz.)
alapterülete: 120 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 200 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 600 – 1500
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2011.12.01.

23/2011
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18.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

HAJNAL ANNA

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 2.

székhelye:

7666. Pogány, Zrínyi u. 2.

cégjegyzékszáma: --------

24/2012

statisztikai száma: 65730832-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 26532104
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2012.01.11.

módosítása:

24/2012
megszűnése: 2017.12.01.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

24/2012

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

24/2012

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

10/2007

megnevezés

1.1

Meleg- és 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.)

1.10

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

24/2012

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

24/2012

üzlet elnevezése: SPORT BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 0135/1. (0135/1.hrsz.)
alapterülete: 60 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 600 – 1200 és 1500 – 2100
Szombat – vasárnap 700 – 1200 és 1500 – 2100
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2012.01.11.
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19.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

VRÁNESICS ANTALNÉ

címe:

7666. Pogány, Falucska dűlő 088/7.hrsz.

székhelye:

7666. Pogány, Falucska dűlő 088/7.hrsz.

cégjegyzékszáma: --------

25/2012

statisztikai száma: --------

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: 231 03-T-0091
I/1. A kereskedelmi tevékenység
25/2012
kezdése: 2012.02.06.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése: 2017.12.29.

25/2012

cím: 7666. Pogány, Rákóczi u. 59.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

25/2012

megnevezése: közterületi értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.10

25/2012

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

III/2. Jövedéki termékek

25/2012

megnevezés: --------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: -------cím (hrsz.): -------alapterülete: -------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: -------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: --------

25/2012
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20.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSŐRE VIKTÓRIA

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

székhelye:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

cégjegyzékszáma: --------

26/2012

statisztikai száma: 65818080-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 27805114
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2012.03.26.

módosítása:

26/2012
megszűnése: 2013.10.07.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

26/2012

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

26/2012

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

10/2007

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

26/2012

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

26/2012

üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 64 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 600 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2012.03.26.
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21.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

KOVÁCS JÓZSEF

címe:

7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.

székhelye:

7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.

cégjegyzékszáma: --------

28/2013

statisztikai száma: 76552588-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 33994513
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2013.09.11.

módosítása:

28/2013
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

28/2013

cím: 7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

28/2013

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

28/2013

megnevezés

1.1

Meleg- és hideg étel (zsíros kenyér – hagymával)

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/2. Jövedéki termékek

28/2013

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: TÓ-PIÁS
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Rákóczi u. 25/1. (25/2. hrsz.)
alapterülete: 28 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 10 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 700 – 1000 és 1200 – 2100
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2013.09.11.

28/2013
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22.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSŐRE LAJOS

címe:

7954. Magyarmecske, Petőfi u. 27.

székhelye:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.

29/2013

cégjegyzékszáma: --------

statisztikai száma: 66372691-5630-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 34444085
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2013.10.07.

módosítása:

29/2013
megszűnése: 2014.11.05.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

29/2013

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

29/2013

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

29/2013

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/2. Jövedéki termékek

29/2013

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek

29/2013

üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 64 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 600 – 2200
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2013.10.07.
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23.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

WENHARDT GÁBORNÉ

címe:

7666. Pogány, Pécsi út 11.

székhelye:

7666. Pogány, Pécsi út 11.

cégjegyzékszáma: --------

30/2014

statisztikai száma: 66726045-4711-231

vállalkozói nyilvántartási száma: 38196882
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2014.08.18.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése: 2022.06.20.

30/2014

cím: 7666. Pogány, Pécsi út 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

30/2014

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök

30/2014

sorszám

megnevezés

1.

Élelmiszer

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 (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, 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.)

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

32.

Állateledel, takarmány

37.

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termelésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag,
tápszer, kötöző fonal, zsineg, stb.)

III/2. Jövedéki termékek
megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

30/2014
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III/3. Üzlet

30-1/2016

üzlet elnevezése: NAPSUGÁR ABC
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Pécsi út 11. (473/1.hrsz.)
alapterülete: 92 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------nyitva tartás ideje: hétfő – csütörtök 530 – 1800 péntek: 530 – 1600
Szombat 600 – 1200 és vasárnap 600 – 1000
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2014.08.18.
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24.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

KORINTEX GLOBÁL KFT.

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 3/b.

székhelye:

7666. Pogány, Zrínyi u. 3/b.

adószáma: 12437236-2-02

31/2014

statisztikai száma: 12437236-4690-113-02

cégjegyzékszáma: 02-09-075434
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2014.12.03.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése:

31/2014

cím: --------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

31/2014

megnevezése: csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: ------a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
59.

megnevezés
Természetes kő

31/2014
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25.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SLEZÁK EÖTVÖS VIKTÓRIA

címe:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

székhelye:

7666. Pogány, Zrínyi u. 13/a.

cégjegyzékszáma: --------

32-1/2015.

statisztikai száma: 66959221-5630-23102

vállalkozói nyilvántartási száma: 41539689
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2015.02.02.

módosítása: 2016.02.18.

32-1/2015.
megszűnése: 2016.07.11.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

32/2015.

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

32/2015.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

32/2015.

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/2. Jövedéki termékek

32/2015.

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

32/2015.

üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 64 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – vasárnap 6:00 – 12:00, 14:00 – 22:00
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2015. 02. 02.
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26.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

TURUL-GUMI Kft.

címe:

7631 Pécs, Füzes dűlő 19.

székhelye:

7631 Pécs, Füzes dűlő 19.

cégjegyzékszáma: 02-09-078771

33/2015.

statisztikai száma: 23873261-4532-11-02

vállalkozói nyilvántartási száma: --------------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2015.03.25.

módosítása: 2018.01.29.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

33/2015.
megszűnése: 2019.08.16.

33/2015.

cím: 7666. Pogány, Pécsi út 3.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

33/2015.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

33-7/2017.

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény és édesipari termék

1.5

Hús- és hentesáru (csomagolt)

1.4

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

1.10

Tej, tejtermék

1.11

Egyéb élelmiszer

2.

Dohányterméket kiegészítő termék

3.

Textil

5.

Babatermék

7.

Háztartási felszerelés

9.

Villamossági cikk

13.

Festék, lakk

14.

Vasáru, barkács és építési anyag

18.

Papír és írószer

20.

Illatszer, drogéria

21.

Háztartási tisztítószer és vegyi áru

26.

Sportszer, sporteszköz

27.

Játékáru

30.

Virág és kertészeti cikk

40.

Kegytárgy

43.

Emlék és ajándéktárgy

III/2. Jövedéki termékek
megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

33/2015.
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III/3. Üzletek

33-9/2018.

üzlet elnevezése: P-MARKET
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Pécsi út 3.
alapterülete: 25 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: hétfő – péntek: 6:00 – 10:00 és 15:00 – 18:00;
szombat: 7:00 – 10:00 és vasárnap: ZÁRVA
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2015. 03.25.
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27.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

KOZARICS JÁNOS

címe:

7666 Pogány, Falucska dűlő 1167/4.

székhelye:

7666 Pogány, Falucska dűlő 1167/4.

cégjegyzékszáma: -----------

34/2015.

statisztikai száma: --------------

őstermelő igazolvány száma: 2046682
kistermelői regisztrációs száma: 231-03-T-00239
I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2015.04.20.

módosítása:

34/2015.
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

34/2015.

cím: 7666 Pogány, Falucska dűlő 1167/4.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
saját telephely, regionális vásárok és piacok, ideiglenes elárusító helyeken végső
fogyasztóknak, valamint a telephelytől számított 40 km-en belül kereskedelmi és vendéglátó
egységek és közétkeztetés részére
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

34/2015.

megnevezése:
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közvetlen értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.11

34/2015.

megnevezés
Egyéb élelmiszerek (savanyúság, lekvárok, befőttek, gyümölcslé)

III/2. Jövedéki termékek

34/2015.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2015. 04.20.
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28.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

PÁLMAI ZOLTÁN

címe:

7666 Pogány, Hunyadi u. 1.

székhelye:

7666 Pogány, Hunyadi u. 1.

cégjegyzékszáma: -----------

35/2016.

statisztikai száma: --------------

őstermelő igazolvány száma: 2079338
kistermelői regisztrációs száma: 231-03-T-00282
I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2016.02.26.

módosítása:

35/2016.
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

35/2016.

cím: 7666 Pogány, Hunyadi u. 1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
saját telephely, regionális vásárok és piacok, ideiglenes elárusító helyeken végső
fogyasztóknak, valamint a telephelytől számított 40 km-en belül kereskedelmi és vendéglátó
egységek és közétkeztetés részére
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

35/2016.

megnevezése:
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közvetlen értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

35/2016.

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.11

Egyéb élelmiszerek (savanyúság, lekvárok, szörpök, aszalványok, szárított
növények)

III/2. Jövedéki termékek

35/2016.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: nincs
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29.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

IR CONSULTING Kft.

címe:

2330. Dunaharaszti, Csók István u. 1/a.

székhelye:

2330. Dunaharaszti, Csók István u. 1/a.

cégjegyzékszáma: 13-09-160606

36/2016.

statisztikai száma: 13491811-7022-113-13

vállalkozói nyilvántartási száma: --------------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2016.04.06.

módosítása: 2018.04.16.

36-11/2016.
megszűnése: 2021.03.31.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

36/2016.

cím: 7666. Pogány, Külterület 0100/6.hrsz
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

36/2016.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, zeneszolgáltatás nyújtása,
műsoros előadás, tánc rendezés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

36/2016.

megnevezés

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 és édesipari termék

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

17.

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

36/2016.

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek

36-12/2016.

üzlet elnevezése: ZSÁLYALIGET ÉLMÉNYPARK BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Külterület 0100/6.hrsz
alapterülete: 270 m2 – ebből a büfé 8 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: épület 40 fő, terasz 100 fő
nyitva tartás ideje: Hétfőtől - Szombatig: 07:00 - 20:00

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2016.04.06.
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30.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

MÁTRIX-WORKMANLIKE Kft.

címe:

1039. Budapest, Királyok útja 98.

székhelye:

1039. Budapest, Királyok útja 98.

cégjegyzékszáma: 01-09-937621

37/2016.

statisztikai száma: 13491811-7022-113-01

vállalkozói nyilvántartási száma: --------------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2016.05.19.

módosítása: ---

37/2016.
megszűnése: 2021.04.30.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

37/2016.

cím: 7666. Pogány, Külterület 0100/7.hrsz
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

37/2016.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem

63
III/1. Termékkörök
sorszám

37/2016.

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III/2. Jövedéki termékek

37/2016.

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek

37/2/2016.

üzlet elnevezése: ZSÁLYALIGET HOTEL POGÁNY – BÁR
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Külterület 0100/7.hrsz
alapterülete: 240 m2 – ebből a Bár 39,82 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: hétfő – vasárnap: 000 – 2400
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2016.05.19.
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31.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

címe:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12.

székhelye:

7666. Pogány, Széchenyi u. 12.

adószáma: 15332879-2-02

2/2016

statisztikai száma: 15332879-8411-321-02

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2016.06.29.

módosítása:

2/2016
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2016

cím: 7666. Pogány, Széchenyi u. 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2016

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem

65
III/1. Termékkörök
sorszám
1.1

2/2016

megnevezés
Meleg- és hideg étel

III/2. Jövedéki termékek

2/2016

megnevezés: --------

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: TÁLALÓ KONYHA
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Széchenyi u. 11. (474/4.hrsz.)
alapterülete: 132 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 150 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – péntek 600 – 1500
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2016.06.29.

2/2016
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32.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SIMON ZSUZSANNA

címe:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.

székhelye:

7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.

cégjegyzékszáma: --------

38/2016.

statisztikai száma: 67675100-5630-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 50586352
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2016.07.06.

módosítása: -

38/2016.
megszűnése: 2017.08.02.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

38/2016.

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

38/2016.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

38/2016.

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/2. Jövedéki termékek

38/2016.

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

38/2016.

üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 80 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 30 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – Péntek: 6:00 – 22:00; Szombat – Vasárnap: 7:00 – 22:00
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2016.07.06.
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33.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

HAJNAL ANNA

címe:

7666. Pogány, Zrínyi utca 2.

székhelye:

7666. Pogány, Zrínyi utca 2.

cégjegyzékszáma: --------

39/2017.

statisztikai száma: 65730832-5630-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 26532104
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
2/2020.
kezdése: 2017.08.28

módosítása: 2020.03.01.

F/763megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

39/2017.

cím: 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

39/2017.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

39/2017.

megnevezés

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.)

1.10

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

1.17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III/2. Jövedéki termékek

39/2017.

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány

III/3. Üzletek

F/763-2/2020.

üzlet elnevezése: ÖREG HALÁSZ SÖRÖZŐ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Kossuth L. u. 47. (362.hrsz.)
alapterülete: 70 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 20 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – Péntek: 600 – 1230 és 1500 – 2100
Szombat: 700 – 1230 és 1500 – 2000 Vasárnap: 700 – 1230 és 1500 – 2000
(módosítva 2020.02.28.)
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2017.09.01.
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34.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

HART KÁROLYNÉ

címe:

7666. Pogány, Petőfi utca 41.

székhelye:

7666. Pogány, Petőfi utca 41.

cégjegyzékszáma: --------

40/1/2018.

statisztikai száma: 68894647-5629-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 52403277
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
40/1/2018.
kezdése: 2018.04.26.

módosítása: 2018.07.12.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése: 2019.03.27.

40/1/2018.

cím: 7666. Pogány, Petőfi utca 41.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

40/1/2018.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

40/1/2018.

megnevezés

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

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,

26
32

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

Állateledel, takarmány

III/2. Jövedéki termékek

40/1/2018.

megnevezés: alkoholtermék, sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett
ital, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek

40/1/2018.

üzlet elnevezése: TÓ BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Petőfi utca 41. (32.hrsz)
alapterülete: 25 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 0 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő, Kedd, Szerda 1000 – 2000 Csütörtök, Péntek és 500 – 2200
Vasárnap 1000 – 2000
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2018.04.26.
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35.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

FOTELGAZDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

7666. Pogány, Rákóczi utca 12/1.

székhelye:

7666. Pogány, Rákóczi utca 12/1.

cégjegyzékszáma: 02-09-083611

41/1/2018.

statisztikai száma: 26290579-0162-113-02

vállalkozói nyilvántartási száma: -------kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
41/1/2018.
kezdése: 2018.08.31.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése:

41/1/2018.

cím: -------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

41/1/2018.

megnevezése: csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: ügynöki tevékenység
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

41/1/2018.

megnevezés

1.5

Hús- és hentesáru

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,

3
32

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag)

Állateledel, takarmány

III/2. Jövedéki termékek
megnevezés: --------

41/1/2018.
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36.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SZABÓ ALEXANDRA

címe:

7666. Pogány, Petőfi utca 41.

székhelye:

7666. Pogány, Petőfi utca 41.

cégjegyzékszáma: --------

42/1/2019.

statisztikai száma: 69634051-5629-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 53466215
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.03.28.

módosítása:

42/1/2019.
megszűnése: 2021.10.28.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

42/1/2019.

cím: 7666. Pogány, Petőfi utca 41.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

42/1/2019.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem és vendéglátás
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

42/1/2019.

megnevezés

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

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,

26
32

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

Állateledel, takarmány

III/2. Jövedéki termékek

42/1/2019.

megnevezés: alkoholtermék, sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett
ital, köztes alkoholtermék

III/3. Üzletek

42/1/2019.

üzlet elnevezése: TÓ BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Petőfi utca 41. (32. hrsz)
alapterülete: 25 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 0 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő – ZÁRVA
Kedd, Szerda 1200 – 2000
Csütörtök, Péntek és Szombat 800 – 2000
Vasárnap 1000 – 1800
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2019.03.28.
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37.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CZIRJÁK TAMÁS GYÖRGY

címe:

7666 Pogány, Rákóczi utca 5.

székhelye:

7666 Pogány, Rákóczi utca 5.

cégjegyzékszáma: -----------

43/2019.

statisztikai száma: 76542527-8690-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 51544876
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.06.05.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

43/2019.
megszűnése:

43/2019.

cím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

43/2019.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

43/2019.

megnevezés

1.12

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

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III/2. Jövedéki termékek

43/2019.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

43/2019.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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38.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

MAGYAR GABRIELLA MÁRIA

címe:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 52.

székhelye:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 52.

cégjegyzékszáma: -----------

44/2019.

statisztikai száma: 69789450-4776-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 53688635
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.07.15.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

44/2019.
megszűnése:

44/2019.

cím: 7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 52.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

44/2019.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
30.

44/2019.

megnevezés
Virág és kertészeti cikk

III/2. Jövedéki termékek

44/2019.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

44/2019.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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39.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

PETRI PÉTER

címe:

7666 Pogány, Falucska dűlő 1042.

székhelye:

7666 Pogány, Falucska dűlő 1042.

45/2019.

cégjegyzékszáma: -----------

statisztikai száma: 43307520-4752-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 4389448
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.09.18.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

45/2019.
megszűnése:

45/2019.

cím: 7666 Pogány, Falucska dűlő 1042.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

45/2019.

megnevezése: közvetlen értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
14.

45/2019.

megnevezés
Vasáru, barkács és építési anyag

III/2. Jövedéki termékek

45/2019.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

45/2019.

üzlet elnevezése: Barkácsturkáló
cím (hrsz.): 7666. Pogány, Falucska dűlő 1042.
alapterülete: 20 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: Az előre meghirdetett időpontokban.
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2019.09.18.
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40.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSAPÓ TAMÁS

címe:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 13/a.

székhelye:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 13/a.

cégjegyzékszáma: -----------

46/2019.

statisztikai száma: 55381011-5630-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 54050514
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.10.21.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

46/2019.
megszűnése:

46/2019.

cím: 7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 13/a.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

46/2019.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
14.

46/2019.

megnevezés
Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital

III/2. Jövedéki termékek

46/2019.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

46/2019.

üzlet elnevezése: Mobil Koktél Bár
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 13/a.
alapterülete: 2 m2
vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 1 fő
nyitva tartás ideje: Hétfő: 10:00 – 12:00, illetve az előre meghirdetett időpontokban.
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: -------------
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41.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

SZENTIVÁNYI KIRA

címe:

7666 Pogány, Jókai Mór utca 15.

székhelye:

7666 Pogány, Jókai Mór utca 15.

cégjegyzékszáma: -----------

47/2019.

statisztikai száma: 53618096-1512-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 52026081
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2019.11.15.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

47/2019.
megszűnése:

47/2019.

cím: 7666 Pogány, Jókai Mór utca 15.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

47/2019.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
59.

47/2019.

megnevezés
Egyéb (saját készítésű táska, pénztárca, neszesszer)

III/2. Jövedéki termékek

47/2019.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

47/2019.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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42.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Hullárné Herényi Zsófia Bernadett

címe:

7666 Pogány, Jókai Mór utca 6.

székhelye:

7666 Pogány, Rozmaring utca 16.

cégjegyzékszáma: -----------

48/2020.

statisztikai száma: 55880039-1413-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 54622102
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2020.10.15.

módosítása:

48/2020.
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

48/2020.

cím: 7666 Pogány, Rozmaring utca 16.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelem – országos jelleggel
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
------------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

48/2020.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
4.

48/2020.

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

III/2. Jövedéki termékek

48/2020.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

48/2020.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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42.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Hullárné Herényi Zsófia Bernadett

címe:

7666 Pogány, Jókai Mór utca 6.

székhelye:

7666 Pogány, Rozmaring utca 16.

cégjegyzékszáma: -----------

49/2020.

statisztikai száma: 55880039-1413-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 54622102
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2020.10.15.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

49/2020.
megszűnése:

49/2020.

cím: 7666 Pogány, Rozmaring utca 16.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2020.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
4.

49/2020.

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

III/2. Jövedéki termékek

49/2020.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

49/2020.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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43.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Olesnyák Benjamin

címe:

7666 Pogány, Rozmaring utca 8.

székhelye:

7666 Pogány, Rozmaring utca 8.

cégjegyzékszáma: -----------

50/2021.

statisztikai száma: 56880812-4791-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 55580265
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.01.23.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

50/2021.
megszűnése:

50/2021.

cím: 7666 Pogány, Rozmaring utca 8.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel – személyes átadással
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

50/2021.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.3

50/2021.

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

III/2. Jövedéki termékek

50/2021.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

50/2021.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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44.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSIBI Kereskedelem 2021 Kft.

címe:

7666 Pogány, Orgona utca 8.

székhelye:

7666 Pogány, orgona utca 8.

cégjegyzékszáma: 02-09-085638

51-1/2021.

statisztikai száma: 29034017-4711-113-02

OKNYIR nyilvántartási szám: 307065/B/1 és 307065/E/1
OKNYIR technikai azonosító: 1007811 és 1007916
I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.05.27.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

51-1/2021.
megszűnése:

51-1/2021.

cím: 7666. Pogány, Nyárfás utca 560. hrsz
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

51-1/2021.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

51-1/2021.

megnevezés

1.1

Meleg-, és hidegétel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény és édesipari termék

1.5

Hús- és hentesáru (csomagolt)

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

1.11

Egyéb élelmiszer (tojás, étola, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraz tészta, kávé, tea, ecet, méz, bébiétel stb.)

5.

Babatermék

20.

Illatszer, drogéria

21.

Háztartási tisztítószer és vegyi áru

32.

Állateledel, takarmány

43.

Emlék és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III/2. Jövedéki termékek

51-1/2021.

megnevezés: sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes
alkohol termék, alkoholtermék

III/3. Üzletek
üzlet elnevezése: NYÁRFÁS DELIKÁTESZ
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Nyárfás utca 560. hrsz
alapterülete: 50 m2

51-1/2021.
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III/3. Üzletek

51-1/2021.

nyitva tartás ideje: hétfő – péntek: 5:30 – 20:00 és szombat - vasárnap: 6:00 – 20:00
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2021.05.27.
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45.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSIBI Kereskedelem 2021 Kft.

címe:

7666 Pogány, Orgona utca 8.

székhelye:

7666 Pogány, orgona utca 8.

cégjegyzékszáma: 02-09-085638

52-1/2021.

statisztikai száma: 29034017-4711-113-02

OKNYIR nyilvántartási szám: 307065/B/2
OKNYIR technikai azonosító: 604467
I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.05.27.

módosítása:

52-1/2021.
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

52-1/2021.

cím: 7666. Pogány, Nyárfás utca 560. hrsz
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Pogány, Nyárfás utca 560. hrsz rendezvény esetén 200 m-t meghaladó távolságban az
iskola bejáratától számítva!
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

52-1/2021.

megnevezése: üzleten kívüli kereskedelem, közterületi értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem és vendéglátás
a rendezvénye, közterületen folytatnak szeszesital kimérést: igen
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

52-1/2021.

megnevezés

1.1

Meleg-, és hidegétel (külön engedély alapján: helyben készített szendvicsek és
helyben sütött mirelit áru)

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/2. Jövedéki termékek

52-1/2021.

megnevezés: sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes
alkohol termék, alkoholtermék

III/3. Üzletek

52-1/2021.

üzlet elnevezése: NYÁRFÁS DELIKÁTESZ
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Nyárfás utca 560. hrsz
alapterülete: 50 m2
III/3. Üzletek

51-1/2021.

eltérő nyitva tartás ideje: rendezvény esetén 24:00 óráig
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2021.05.27.
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46.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

KORINTEX GLOBÁL KFT.

székhelye:

7633. Pécs, Szigeti út 75.

telephelye:

7666. Pogány, Pécsi út 11.

adószáma: 12437236-2-02

54/2021

statisztikai száma: 12437236-4690-113-02

cégjegyzékszáma: 02-09-075434
kistermelői regisztrációs száma: -------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.08.13.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

megszűnése:

54/2021

cím: 7666. Pogány, Pécsi út 11.
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

54/2021

megnevezése: közvetlen értékesítés
a kereskedelmi tevékenység jellege: nagykereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: ------a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
1.3

54/2021

megnevezés
Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III/2. Jövedéki termékek
megnevezés: csendes és habzóbor

54/2021

99

47.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Eckert-Bencsik Szilvia

címe:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 63.

székhelye:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 63.

cégjegyzékszáma: -----------

55-1/2021.

statisztikai száma: 57844291-9602-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 56506671
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.12.06.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

55-1/2021.
megszűnése:

55-1/2021.

cím: -------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

55-1/2021.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

55-1/2021.

megnevezés

42.

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59.

Saját készítésű ékszer

III/2. Jövedéki termékek

55-1/2021.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

55-1/2021.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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48.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Eckert-Bencsik Szilvia

címe:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 63.

székhelye:

7666 Pogány, Kossuth Lajos utca 63.

cégjegyzékszáma: -----------

55-2/2021.

statisztikai száma: 57844291-9602-231-02

vállalkozói nyilvántartási száma: 56506671
kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.12.06.

módosítása:

55-2/2021.
megszűnése:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

55-2/2021.

cím: -------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelem – országos jelleggel
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

55-2/2021.

megnevezése:
Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

55-2/2021.

megnevezés

42.

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59.

Saját készítésű ékszer

III/2. Jövedéki termékek

55-2/2021.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

55-2/2021.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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49.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

Szántóy Design Bt.

címe:

7666 Pogány, Hunyadi utca 15.

székhelye:

7666 Pogány, Hunyadi utca 15.

cégjegyzékszáma: 02-06-074877

56-1/2021.

statisztikai száma: 57844291-9602-117-02

vállalkozói nyilvántartási száma: ----------kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2021.12.13.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

56-1/2021.
megszűnése:

56-1/2021.

cím: -------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

56-1/2021.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám
4.

56-1/2021.

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

III/2. Jövedéki termékek

56-1/2021.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

56-1/2021.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------
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50.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

CSIBI Kereskedelem 2021 Kft.

címe:

7666 Pogány, Orgona utca 8.

székhelye:

7666 Pogány, orgona utca 8.

cégjegyzékszáma: 02-09-085638

57-1/2022.

statisztikai száma: 29034017-4711-113-02

OKNYIR nyilvántartási szám: 307065/B/4
OKNYIR technikai azonosító: 1023254
I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2022.03.23.

módosítása:

57-1/2022.
megszűnése: 2022.08.29.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

57-1/2022.

cím: 7666. Pogány, Külterület 0100/7. hrsz (RELAX HOTEL)
Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
-------II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

57-1/2022.

megnevezése: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

51-1/2021.

megnevezés

1.1

Meleg-, és hidegétel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos. Illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény és édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.)

III/3. Üzletek

57-1/2022.

üzlet elnevezése: HOTEL BÜFÉ
cím (hrsz.): 7666 Pogány, Külterület 0100/7. hrsz
alapterülete: 4 m2
III/3. Üzletek

57-1/2022.

nyitva tartás ideje: hétfő – péntek: 7:00 – 14:00 és szombat - vasárnap: ZÁRVA
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: 2022.03.17.
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51.
I. A kereskedő

Nyilvántartási száma

neve:

TZS Gép Kereskedelmi Kft.

címe:

7666 Pogány, Rozmaring utca 19.

székhelye:

7666 Pogány, Rozmaring utca 19.

cégjegyzékszáma: 02-09-086394

58-1/2021.

statisztikai száma: 27549924-4312-113-02

vállalkozói nyilvántartási száma: ----------kistermelői regisztrációs száma: ----------I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése: 2022.04.14.

módosítása:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

58-1/2021.
megszűnése:

58-1/2021.

cím: -------Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal jegyzéke:
-------Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
-------Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:
országos jelleggel
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

58-1/2021.

megnevezése:
Csomagküldő kereskedelem
a kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem
az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:
nem
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III/1. Termékkörök
sorszám

58-1/2021.

megnevezés

49.

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

50.

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatész és -tartozék

III/2. Jövedéki termékek

58-1/2021.

megnevezés: ------------

III/3. Üzletek

58-1/2021.

üzlet elnevezése: --------cím (hrsz.): -------------alapterülete: -------------vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: ----nyitva tartás ideje: ------------A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyvének
használatba vételi időpontja: ---------

