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Frissítve: 2014.07.28. 

 

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK 

ADATAI 
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.  

(IX. 29.) Kormányrendelet alapján) 
 

 
 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1./2009. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

DOMINÁK 1000 KFT 

3300 Eger, Maklári u 175. 
Cg: 10-09-021383 11165172-5030-113-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 8-17 óra Sz: zárva 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kölcsey u 65. 

Az üzlet elnevezése Autósbolt 

Az üzlet alapterülete 7 m
2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

- 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

49.  Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész 

és tartozék 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

- 

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés  
Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 
- 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

1997. augusztus 13. 
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: BE-2./2009. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Németh Tibor 

3397 Maklár, Egri u 11. 
64536800-2-30 64536800-4711-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 7-18 óra, Sz: 7-12 óra 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése 116.sz COOP ABC 

Az üzlet alapterülete 98 m
2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

1. Dohánytermékek 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

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

tejtermék stb.), 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve alkoholmentes- 

és szeszes ital  

1.7 Zöldség- és gyümölcs  

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru  

1.10 Tej, tejtermék  

1.11 Egyéb élelmiszer  

2. Dohányáru  

20. Illatszer, drogéria  

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

Alkoholtermék,  

sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány 

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2006. május 31. 2013.03.31.  
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma: BE-3./2009. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Németh Tibor 

3397 Maklár, Egri u 11 
64536800-2-30 64536800-4711-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje  

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése SÖRÖRZŐ ÉS PINCEBOROZÓ 

Az üzlet alapterülete 173 m
2
 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

1. Dohánytermékek 

 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.9 Édességáru  

2. Dohányáru  

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 

megnevezése 

Alkoholtermék,  

sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány 

A kereskedelmi tevékenység jellege Vendéglátó tevékenység 

Szeszesital kimérés van 
Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2007. január 29. 2013.02.28.  
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1./2011. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Magyar Posta Zrt. 

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6 

 

Cg. 01-10-042463 

 

10901232-5310-114-01 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje Hétfőtől péntekig : 8-tól 10 óráig 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 34. 

Az üzlet elnevezése Postabolt 

Az üzlet alapterülete 2 m
2
 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

- 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

16. Könyv; 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.); 

27. Játékáru; 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.); 

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 

megnevezése 

- 

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi  tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2011.február 18.   
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-2/2011. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

SZABÓ CSILLA 

3398 Nagytálya, Petőfi S. u 15. 
65596584-2-30 65596584-0121-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje  

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Petőfi S. u 15. 

Az üzlet elnevezése Termelői Bor 

Az üzlet alapterülete 48 m
2
 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

- 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 

megnevezése 

Alkoholtermék, bor 

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 
Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

 

2011.november 28. 
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1/2012. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

MATH RUDOLF 

3398 Nagytálya, Révai u 4. 
63639814-1-30 63639814-7240-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje - 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Révai u 4. 

Az üzlet elnevezése - 

Az üzlet alapterülete - 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

- 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

 

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 

megnevezése 

- 

A kereskedelmi tevékenység jellege Csomagküldő kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 

- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2012. március 12.   
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

A nyilvántartásba vétel száma: BE-1./2013. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

OROSZ CLEAN-SEC KFT 

3398 Nagytálya, Kossuth u 26. 
10-09-032911 23866306-2-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje 06:00-04:00 óra/nap 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése KOSSUTH KOCSMA 
Az üzlet alapterülete 178 m

2
 

Vendéglátó egység befogadó 

képessége: 
50 fő 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 
törölve 122-3/2013. 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.9 Édességáru  

A Jöt. 3. § (2) szerinti termékek 

megnevezése 

Alkoholtermék,  

sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,  

A kereskedelmi tevékenység jellege Vendéglátó tevékenység 

Szeszesital kimérés van 
Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
- 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

- 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2013.03.01. 2013.07.15.  
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: E-2./2013. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

NÉMET SÁNDOR 

3397 Maklár, József A. u 64. 
66163981-2-30 66163981-4711-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 7-18 óra, Sz: 7-12 óra 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése 116.sz COOP ABC 

Az üzlet alapterülete 98 m
2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

20. Illatszer, drogéria  

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve alkoholmentes- 

és szeszes ital  

1.7 Zöldség- és gyümölcs  

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru  

32. Állateledel, 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék,  

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) 

1.5 Hús- és hentesáru 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

HM Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala, Eger 

HE00-0208/01/00369-0006/2013.07.02 határozata alapján 

visszavonásig 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2013.04.01. 2013.07.15. 2014.08.31. 
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Frissítve: 2014.07.28. 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-3./2013. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

PETNIKGÁZ KFT 

33398 Nagytálya, Dózsa Gy. u 5. 
10-09-030617 22638397-4778-113-10 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje K, Sz, P: 17-20 óra,   

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Dózsa György u 5. 

Az üzlet elnevezése  

Az üzlet alapterülete 
 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

24. Palackos gáz (PB gáz) 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

PB gáz 

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
PB gáz 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság, VBK/2896-2/2011.09.30-tól 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2013.05.03.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-4./2013. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Bárdos Róbert egyéni vállalkozó 34867099 66420086561023110 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-CS: 15:00-21:00, P: 15:00-00:00, SZ: 10:00-00:00 

V: 15:00-21:00 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Petőfi út 22., 291/18 hrsz. 

Az üzlet elnevezése Malom Söröző 

Az üzlet alapterülete 76,72 m2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10., 1.11 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

A kereskedelmi tevékenység jellege kiskereskedelmi, ezen belül vendéglátás 

Szeszesital kimérés igen 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
meleg, hideg étel 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

HE00-0208/01/01118-0002/2013 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2013. 12. 01.  2014.12.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: E-1/2014. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

DAMAT-LUBS Kft. 1009030922 22755124-3812-113 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 8:00-16:00 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Petőfi u. 22/B., 291/17 hrsz. 

Az üzlet elnevezése DAMAT-LUBS Kft. 

Az üzlet alapterülete 2000 m2
 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

gépjármű kenőanyag, hűtőanyag, adalékanyag, ipari 

kenőanyag 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

ásványolaj 

A kereskedelmi tevékenység jellege nagykereskedelem 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
22. termékkör: gépjármű- és motorkerékpár-

üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-

kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete HE-02R/059/00384-

5/2014 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2014.02.21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1/2014. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Varga Sándor egyéni vállalkozó 12671484 65001820749023110 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje telefonos egyeztetés alapján 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Béke u. 4/a. 

Az üzlet elnevezése  

Az üzlet alapterülete 50 m2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

tűzoltó készülék (javítás, karbantartás) 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

 

A kereskedelmi tevékenység jellege kiskereskedelmi 

Szeszesital kimérés nem 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2014.07.17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: E-2/2014. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

NÉMET TIBOR 

3397 Maklár, Egri u. 11. 
64536800-2-30 64536800-4711-231-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 7-18 óra, Sz: 7-12 óra 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése 116.sz COOP ABC 

Az üzlet alapterülete 80 m
2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

20. Illatszer, drogéria  

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve alkoholmentes- 

és szeszes ital  

1.7 Zöldség- és gyümölcs  

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru  

32. Állateledel, 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék,  

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) 

1.5 Hús- és hentesáru 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

HM Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala, Eger 

HE00-0208/01/00369-0006/2013.07.02 határozata alapján 

visszavonásig 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2014.09.02.  2016.02.28. 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1/2015. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Turán Anita egyéni vállalkozó 42559482 67026874561023110 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-CS: 10:00-22:00, P-SZ: 10:00-24:00, V: 10:00-

22:00 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Petőfi út 22., 291/18 hrsz. 

Az üzlet elnevezése Malom Söröző 

Az üzlet alapterülete 150 m2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.1, 1.2, 1.9 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

A kereskedelmi tevékenység jellege kiskereskedelmi, ezen belül vendéglátás 

Szeszesital kimérés igen 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
meleg, hideg étel 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző 

Hivatala HEI/EJ/265-4/2015 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2015. 03. 30.  2015.07.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: B-1/2016. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Gemenciné Somogyi Andrea egyéni 

vállalkozó 
50062087 67324897-4520-231-10 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje telefonos egyeztetés alapján 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Petőfi S. u. 3/A., 318/2 

Az üzlet elnevezése  

Az üzlet alapterülete m2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

Szélvédő javítás, karbantartás (49) 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

 

A kereskedelmi tevékenység jellege kiskereskedelmi 

Szeszesital kimérés  

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2016.01.01.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. 

Frissítve: 2016.03.10. 

 

 

A nyilvántartásba vétel módja és száma: E-1/2016. 

A kereskedő 

 

Neve, címe, székhelye 

Cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma: 

 

Statisztikai száma 

Orosz Clean-Sec Kft. 

3398 Nagytálya, Kossuth L. u. 26. 
23866306-2-10 23866306-8121-113-10 

 

 

Az üzlet napi/heti nyitvatartási ideje H-P: 7-18 óra, Sz: 7-12 óra 

Az üzlet címe, helyrajzi száma 3398 Nagytálya, Kossuth u 30. 

Az üzlet elnevezése 116.sz COOP ABC 

Az üzlet alapterülete 80 m
2 

Az üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

20. Illatszer, drogéria  

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Egyéb termékek megnevezése, 

sorszáma 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve alkoholmentes- 

és szeszes ital  

1.7 Zöldség- és gyümölcs  

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru  

32. Állateledel, 

A jövedéki törvény 3. § (2) szerinti 

termékek megnevezése 

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék,  

A kereskedelmi tevékenység jellege Kiskereskedelmi tevékenység 

Szeszesital kimérés nincs 

Külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) 

1.5 Hús- és hentesáru (kizárólag előhűtött baromfihús) 

Külön engedélyt kiállító hatóság, az 

engedély száma, hatálya 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztálya HE-02/EBA/272-4/2016 határozata alapján 

visszavonásig 

 

 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja Módosításának időpontja Megszűnésének időpontja 

2016.03.01.   

 

 


