Bögöte Község Önkormányzata

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

A nyilvántartás vezetése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G. § -a, valamint a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdése alapján kötelező.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: jegyző

I. A kereskedő

MEGSZŰNT!

neve:

ENI Hungária Zrt.

címe:

2040 Budaörs, Agip u. 4.

székhelye:

2040 Budaörs, Agip u. 4.

cégjegyzék száma:

Nyilvántartás
száma
1/2010

statisztikai szám:

13-10-040241

vállalkozói nyilvántartás száma:

--

kistermelő regisztrációs száma:

--

10377772 4730 114 13

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.08.

módosítása:

--

megszűnése:

2016.10.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz
tartozik.
II. A kereskedelmi tevékenység helye
Mozgóbolt esetén a működési terület és az 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
Az üzletben folytatnak
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

□ Kereskedelmi
ügynöki
tevékenység
□ Kiskereskedelem
□ Vendéglátás
□ Nagykereskedelem

szeszesital
kimérést

A 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet 22. §. (1)
bekezdésében meghatározott tevékenységet

Nem

III/1. Termékkörök
sorszám
22.
24.

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

III/2. Üzletek
9675 Bögöte 037/9
Üzlet elnevezése:

ENI üzemanyagtöltő állomás

alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:
A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.
§. (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

Egyéb nyitva tartás:

Nyitvatartási ideje
6.00
20.00
6.00
20.00
6.00
20.00
6.00
20.00
6.00
20.00
6.00
20.00
6.00
20.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

MEGSZŰNT!

neve:

OLIO 8 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

2030 Érd, Szovátai u. 43/B.

székhelye:

2030 Érd, Szovátai u. 43/B.

cégjegyzék száma:

statisztikai szám:

13-09-169973

vállalkozói nyilvántartás száma:

--

kistermelő regisztrációs száma:

--

Nyilvántartás
száma
1/2014

14111859-4711-113-13

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.10.30.

módosítása:

2014.09.18.

megszűnése:

2016.10.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz
tartozik.
II. A kereskedelmi tevékenység helye
Mozgóbolt esetén a működési terület és az 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
Az üzletben folytatnak
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

□ Kereskedelmi
ügynöki
tevékenység
□ Kiskereskedelem
□ Vendéglátás
□ Nagykereskedelem

szeszesital
kimérést

A 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet 22. §. (1)
bekezdésében meghatározott tevékenységet

Nem

III/1. Termékkörök
sorszám
1.
11
17.
20.
22.
27.

megnevezés
Élelmiszer
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)
Újság, napilap, folyóirat, periodikus termék
Illatszer, drogéria
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag
Játékáru

III/2. Üzletek
9675 Bögöte 037/9
Üzlet elnevezése:
alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:

AGIP Töltőállomás
40 m2
--

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.
§. (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

2013.10.30.

Egyéb nyitva tartás:

Nyitvatartási ideje
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
8.00
18.00
---

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

I. A kereskedő

MEGSZŰNT!

neve:

MOL NYRT.

címe:

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

székhelye:

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

cégjegyzék száma:

Nyilvántartás
száma
2/2016.

statisztikai szám:

01-10-041683

vállalkozói nyilvántartás száma:

--

kistermelő regisztrációs száma:

--

10625790-2320-114-01

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.10.06.

módosítása:

--

megszűnése:

2017.04.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz
tartozik.
II. A kereskedelmi tevékenység helye
Mozgóbolt esetén a működési terület és az 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
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege
□ Kereskedelmi
ügynöki
tevékenység
□ Kiskereskedelem
□ Vendéglátás
□ Nagykereskedelem

szeszesital
kimérést

A 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet 22. §. (1)
bekezdésében meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

III/1. Termékkörök
sorszám
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
3.

4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
17.

megnevezés
Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt
és jégkrém stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor,
só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.)
Dohánytermék kiegészítő termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Audió- és videóberendezés
Audiovizuális termék (zenei- és videófelvétel, CD, DVD stb.)
Telekommunikációs cikk
Vasáru, barkács, és építési anyag
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
32.
34.
38.
39.
40.
42.
43.
45.
49.
50.
53.
59.

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
Számítógépes hardver- és szoftver termék
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag
Háztartási tüzelőanyag
Palackos gáz
Óra- és ékszer
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék,
ortopéd cipő, mankó stb.)
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Szexuális termék
Fotócikk
Optikai cikk
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív- hobbi és dekorációs termék
Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
Irodagép, -berendezés, irodabútor
Egyéb (Autópálya matrica, E-útdíj (viszonylati jegy), Szerencsejáték termékek,
Rendezvény belépőjegyek, Utasbiztosítás, Menetjegy értékesítés, Parkolójegy
értékesítés, Horgászjegy)

III/2. Üzletek
9675 Bögöte 037/9. hrsz.
Üzlet elnevezése:
alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:

MOL Töltőállomás
40 m2
--

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.
§. (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

2016.10.06.

Egyéb nyitva tartás:

Nyitvatartási ideje
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
6.00
18.00
--7.00
17.00

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedő
neve:

Molnár Tibor

címe:

9641 Rábapaty, Dózsa u. 38.

székhelye:

9675 Bögöte, Szabadság u. 66/A.

cégjegyzék száma:

1/2017.

statisztikai szám:

--

vállalkozói nyilvántartás száma:

22333941

kistermelő regisztrációs száma:

--

60732822-4941-231-18

I/1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.06.12.

módosítása:

--

megszűnése:

--

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlődni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz
tartozik.
II. A kereskedelmi tevékenység helye
Mozgóbolt esetén a működési terület és az 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

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

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

□ Kereskedelmi
ügynöki
tevékenység
□ Kiskereskedelem
□ Vendéglátás
□ Nagykereskedelem

szeszesital
kimérést

A 210/2009.(IX.29.)
Korm. rendelet 22. §. (1)
bekezdésében meghatározott tevékenységet

Nem

Nem

III/1. Termékkörök
sorszám
14.

megnevezés
Vasáru, barkács, és építési anyag (kavics forgalmazása)

III/2. Üzletek

Üzlet elnevezése:
alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetében a
befogadóképessége:

----

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.
§. (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja:

--

Egyéb nyitva tartás:

Nyitvatartási ideje
Hétfő
-Kedd
-Szerda
-Csütörtök
-Péntek
-Szombat
-Vasárnap
--

--------

