
mozgóbolt 

esetén

üzleten kívüli 

kereskedés esetén

csomagküldő 

kereskedelem 

esetén

közl. eszközön 

folytatott érté-

kesítés esetén

üzleten kívüli 

kereskedelem 

esetén

neve, címe, 

székhelye

cégjegyzék-, 

váll.nyilv.-,  

ill. kisterm. 

regisztráció

s száma

statisztikai 

számjele

a működési 

terület 

jegyzéke

a működési 

területével érintett 

települések, vagy 

a megye, ill. 

országos jelleg 

megjelölése

a működési 

területével érintett 

települések, vagy 

a megye, ill. 

országos jelleg 

megjelölése

a közlekedési 

eszköz 

megjelölése

a termék forg. céljából 

szervezett utazás vagy tartott 

rendezvény helyének és 

időpontjának, ill. a szervezett 

utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás 

indulási és célhelyének, 

valamint a zutazás 

időpontjának megjelölését

napi/heti 

nyitvatartási 

idő

az üzlet 

elnevezése

az 

üzlet 

alap-

terü-

lete 

(m2)

vendég-

látó üzlet 

esetén 

befoga-

dóképes-

sége

a 25. § (4) 

bek. szerinti 

vásárlók 

könyve 

használatba 

vételáének 

időpontja

1

Lengyeltóti 

COOP Zrt. 

Lengyeltóti, 

Bem u. 1.

14-10-

300245

13993605-

4711-114-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

88.;

 Hrsz: 66

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-K-CS-P: 

6,30-11,30 - 

13,00-15,30; 

Sze: 

szünnap; 

Szo: 6,30-

12,00; V: 

zárva

25.sz. 

élelmiszer 

üzlet

35 -

000101-

00125; 

2006.03.23.

2

Lengyeltóti 

COOP Zrt. 

Lengyeltóti, 

Bem u. 1.

14-10-

300245

13993605-

4711-114-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

88.;

 Hrsz: 66

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-K-CS-P: 

6,30-11,30 - 

13,00-15,30; 

Sze: 

szünnap; 

Szo: 6,30-

12,00; V: 

zárva

Termény-és 

takarmány 

bolt

35 -

000101-

00125; 

2006.03.23.

11

Hanzi 

Annamária 

Pamuk, 

Petőfi S. u. 5.

12682050
65004634-

5630-231-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

88.;

Hrsz: 66;

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 7:30-

13:00 és 

16:30-22:00; 

Szo-V: 8:00-

13:00 és 

17:00-23:00;

Italbolt 53 20

0069876 - 

0069900; 

2007.04.10.

3

Fekete-SL 

007 Kft.

Pusztaková-

csi, Fő u. 9.

14-09-

309725

14969638-

4120-113-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

88.;

Hrsz: 66;

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 6:00-

22:00; Szo: 

6:00-3:00; V: 

6:00-22:00;

Hajnalka 

italbolt
53 20

A0013451 - 

A0013475; 

2010.04.21.

Nyilván-

tartás-

ba vétel 

száma

A kereskedő

a kereske-

delmi 

tevékeny-

ség címe

A kereskedelmi tevékenység helye

A 

kereskedelm

i tev. 

formája a 

Kertv. 3. § 

(4) bek. 

szerint

Pamuk - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik



az árusítótér nettó 

alapterülete, az 

üzlethez létesített 

gépjármű-várakozó-

helyek száma, 

telekha-tártól mért 

távolsága és 

elheyezkedése (napi 

fogyasztási cikket 

értékesítő üzlet 

esetében)

sorszáma és megnevezése a 

6. sz. melléklet alapján

ebből a 

Jöt. 3. § 

(2) bek. 

szerinti 

termékek

köre
megneve-

zése

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital; 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes-és szeszes ital; 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék; 1.5. Hús-és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7 

Zöldség-és gyümölcs; 1.8. Kenyér-és pékáru, 

sütőipari termék; 1.9 Édességáru; 1.10. Tej, 

tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;

2. Dohányáru; 4. Ruházat;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 24. 

Palackos gáz; 37. Mezőgazdasági, 

méhészeti és borrászati cikk, ternelésnövelő 

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, 

kisgép;

alkoholtermék;

sör;

bor;

pezsgő;

köztes 

alkoholtermék;

- 1 - - - - - - - - 1996.05.01
2007.09.17.

2008.06.13.
2011.09.26

32. Állateledel, takarmány; - - 1 - - - - - - - - 1997.05.01
2007.09.17.

2008.06.13.
2011.10.06

1.2. Kávéital, alkohol-mentes-

és szeszes ital;

1.9. Édességáru;

2. Dohányáru;

alkoholtermék;

sör; 

bor;

pezsgő; 

-

kiskeres-

kedelem - 

vendéglátás

- 1
zeneszol-

gáltatás
- - - - - 2007.04.10

2007.08.07.

2008.09.15.

2008.12.11.

2010.04.21

1.2. Kávéital, alkohol-mentes-

és szeszes ital;

1.9. Édességáru;

2. Dohányáru;

alkoholtermék;

sör;

bor;

pezsgő;

köztes 

alkoholtermék;

-

kiskeres-

kedelem - 

vendéglátás

- 1

zeneszol-

gáltatás; 

szerencsejá-

téknak nem 

minősülő 

szórakozta-

tó játék;

- - - - - 2010.04.21 - 2011.12.20

megkezdé-

sének 

időpontja

módosítá-

sának 

időpontja

Külön engedély 

kiskeres-

kedelem 

(Kertv. 2. § 

13. pont) 

megjelöl-ve 

a vendég-

látást 

(Kertv. 2. § 

30. pont)

megszűné-

sének 

időpontja

szeszesital 

kimérést

a 22. § (1) 

bek. 

meghatá-

rozott 

tevékeny-

séget

Az üzletben folytatnak-e

kereske-

delmi 

ügynöki 

tevékeny-

ség (Kertv. 

2. § 10. 

pont)

Pamuk - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
Kereskedelmi tevékenység 

alapján forg. termékek

kiállító 

hatósága
száma hatálya

Forgalmazott termékekAmennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

nagykeres-

kedelem 

(Kertv. 2. § 

18. pont)

A folytatni kívánt tevékenység  



4

Lengyeltóti 

COOP Zrt. 

8693 

Lengyeltóti, 

Bem u. 1.

14-10-

300245

13993605-

4711-114-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

88.;

 Hrsz: 66

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-K-CS-P: 

6:00-11:30 - 

14:00-16:30; 

Sze: 

Szabadnap; 

Szo: 6:00-

11:00; V: 

Zárva

25.sz. 

élelmiszer 

üzlet

42 -

000101-

00125; 

2006.03.23.

42

Göcsej 

Pékség Kft.

8800 

Nagykanizsa 

Kinizsi utca 

95.

20-09-

067570

13856966-

4636-113-20
- Pamuk - - - -

mozgóbolt 

útján 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - - -

5

Kovács 

Zoltán Tibor 

7443 

Somogyjád, 

Kálvin J. u. 

21.

5700468
50851753-

1071-231-14
- Pamuk - - - -

mozgóbolt 

útján 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - - -

6

Projcs Tüzép 

Kft. 

8698 Pamuk 

Petőfi S. u. 

66.

14-09-

313665

24657390-

4673-113-14

Pamuk, 

Petőfi S. u. 

66.;

Hrsz: 56

- - - - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 8:00-

16:00; 

Szo:8:00-

12:00; V: 

Zárva

Projcs Tüzép 

Kft.
100 -

P 0001051 - 

P 0001075; 

2015.03.24.

7

Nagyfi József 

8721 Vése, 

Kossuth L. u. 

42.

18178673
60088130-

4799-231-14
- Pamuk - - - -

mozgóbolt 

útján 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - - -

8

Loján Péter 

András 7442 

Várda, Petőfi 

S. u. 185.

42528889
67023840-

4724-231-14
- Pamuk - - - -

mozgóbolt 

útján 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - - -



27 m2;

3 db parkoló 

ingatla előtti 

közterület 

közlekedésre 

szolgáló 

részén

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital; 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes-és szeszes ital; 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék; 1.5. Hús-és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7 

Zöldség-és gyümölcs; 1.8. Kenyér-és pékáru, 

sütőipari termék; 1.9 Édességáru; 1.10. Tej, 

tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;

2. Dohányterméket kiegészítő termék; 5. 

Babatermék;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 24. 

Palackos gáz; 32. Állateledel, takarmány; 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borrászati 

cikk, ternelésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép;

alkoholtermék;

sör;

bor;

pezsgő;

köztes 

alkoholtermék;

- 1 - - -

2. Hús-és 

hentesárú; 

4. Tej, 

tejtermék;

2. Friss hús 

(- melyet az 

értékesítés helyén 

kezelnek,

- hűtést igénylő 

húskészítmény, 

melyet az 

értékesítés helyén 

kezelnek);

4. Nyerstej, valamint 

hűtést igénylő tej és 

tejtermék (- nyerstej, 

hűtést igénylő 

tejtermék, melyet az 

értékesítés helyén 

kezelnek);

Sm-i Kor-

mányhivatal

Marcali 

Kerületi 

Állategész-

ségügyi és 

Élelmiszer- 

Ellenőrző 

Hivatal

13-2-KüE-

228

Visszavoná-

sig érvényes
2011.09.26

2013.05.14

2013.11.08

2016.12.21 

2017.05.09

-

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

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; 1.10. Tej, 

tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;

sör; 

bor;

pezsgő; 
- 1 - - -

4. Tej, 

tejtermék;

4. Nyerstej, valamint 

hűtést igénylő tej és 

tejtermék (- nyerstej, 

hűtést igénylő 

tejtermék, melyet az 

értékesítés helyén 

kezelnek);

ZMKH Nagy-

kanizsai 

Járási 

Hivatal 

Járási Állat-

egészség-

ügyi és 

Élelmiszer-

ellenőrző 

Hivatala

ZA-04l/AE/

0733-

002/2014.

Visszavoná-

sig érvényes
2014.11.18 -

2016.02.01

Korm.rend

szerinti 

átadás

-

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital; 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

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; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. 

Egyéb élelmiszer; 7. Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru; 27. Játékáru;

sör; 

bor;

pezsgő; 
- 1 - - - - - - - - - 2015.01.30 2015.05.14

-
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 15. 

Szaniteráru;
- - - 1 - - - - - - - 2015.03.14

-

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital, 

alkoholmentes-és szeszes ital; 1.3. 

Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott 

alkoholmentes-és szeszes ital; 1.4. 

Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.5. 

Hús- és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7. Zöldség-és 

gyümölcs; 1.8. Kenyér-és pékáru, sütőipari 

termék; 1.9 Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék;

- - 1 - - - - - - - - 2015.04.02 -

2016.02.01

Korm.rend

szerinti 

átadás

-

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes-és szeszes ital;  

1.8. Kenyér-és pékáru, sütőipari termék; 1.9.  

Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. 

Egyéb élelmiszer; 21. Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru;

- - 1 - - - - - - - - 2015.04.21 -

2016.02.01

Korm.rend

szerinti 

átadás


