
Neve 

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu I/2007 Hegedűs é Luká s Edit

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 3/2007 Golf & Cou tr  Clu  Máriavölg  )Rt.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 3/2007 Agromix 21 Kft.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 6/2007 Bauer A drás

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 31/5/2009 Puskás Fere  Sport Pa zió Kft.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 4/4/2009 Plant-Orient 2002 Kft.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 23. Go dos László

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Megye:

Kereskedelmi hatóság

Kereskedő

Nyilvántartásba vétel
 száma

A közhiteles 
nyilvántartás
elérhetősége
(honlap link)

http://www.alcsutdoboz.hu/


Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 24. Reál-Golf Kft.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 25. Do ozi )oltá

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu ü.szá : - / Tóth é Tóth Ga riella

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu ü.szá : - / Sátor Kriszti a

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 7/2012, 8/2012 Éde -Plusz Kft.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu Et ek Présház Borászati Kft.



Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu B1/2014 Ra k Ház Bt.

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu 2/2014 Vérti KERESKEDELMI ÉS Szolgáltató Bt.



Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu B4/2014 Búzakalász  Fel sút Mg Kft

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu B-1/2015 Heg i Noé i

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu B-2/2015 Acsai Imre

Fel súti Közös Ö kor á zati Hivatal 
Jeg zője

www.alcsutdoboz.hu B-1/2016 E o  Varga / Erzsé et Mária















































Címe Székhelye Cégjegyzékszáma Nyilvántartási száma
 (egyéni vállalkozó esetén)

Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)

 Al sútdo oz, Sza adság u. . EV-636104 5920994

 Al sútdo oz, Máriavölg  Budapest, Alkotás u. . 13-10-040283

 Al sútdo oz, Sza adság u. .  Lovas eré , Szé he i u. . 07-09-017015

 Et ek, Öregeheg i út . EV-635540

 Fel sút, Fő u. .  Fel sút, Fő u. . 07-09-014990/7

 Fel sút, Fő u. / .  Fel sút, Fő u. / . 07-09-008770

Al sútdo oz, Rézheg   hrsz.

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedő



01-09-673764/2

 Al sútdo oz, Sza adság u. 
121.

5674234

 Al sútdo oz, Sza adság u. 
1/27.

 Al sútdo oz, Sza adság u. / .

 Fel sút Fő ut a .  Al sútdo oz, Sza adság u. / . 21691684

 Bi ske, Kossuth tér .  Bi ske, Kossuth tér . 07-09-006665

 Al sútdo oz, Hrsz. / .  Al sútdo oz, Hrsz. / . 07-09-010803



 Al sútdo oz, Sza adság ut a 
86.

2060 Bicske, Kanizsai utca 5. 07-06-009294

2091 Etyek, Kossuth u.10. 2091 Etyek, Kossuth u. 10. 07-06-013737



 Fel sút, Fő u. .  Fel sút, Fő u. . 23172443-2-07

 Al sútdo oz, Jókai u. .

 Ta ajd, Dózsa G örg  u . 1000453242

 Budapest, Fere  tér .  Al sútdo oz,  hrsz. 07-09-026697















































Statisztikai száma Címe Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)

46140988-2-27

14877528-1091-113-07

63454246-5610-231-07

14418857-5610-113-07

12876569-8130-113-07

61802416-4752-231-07

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye



12395994

4648838

60601652127

11593704-5211-113-07  Al sútdo ot, Sza adság u. .

13394721-1102-113-07



20642442-4719-212-07  Al sútdo oz, Sz adság ut a .

22233404-5629-212-07  Al sútdo oz, / . hrsz.



 Al sútdo oz, Béke u. .

-é - - 0  Al sútdo oz, Jókai u.9.

Al sútdo oz,Vértesa sa,Csa di,Fel sút

Al sútdo oz közigazgatási területe, országos















































működési terület jegyzéke
a működési területével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése
(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében) 

közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén) 

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenység helye



Fejér eg e





Rf - eg edi, XXC §















































Kereskedelmi tevékenység formája

Termék forgalmazása céljából szervezett utazás
 vagy tartott rendezvény helye és időpontja,

 illetve a szervezett utazás
 keretében tartott rendezvény esetén

 az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja
 (üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban 
 (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

Nyitvatartása
(napi/heti)

H-Cs : 5.00-22.00,                              

P: 5-24, Sz : 6.00-24.00,                    

V : 6.00-22.00

H-P : 8.00-18.00,                           

Sz-V : 7.00-19.00

K-P:15-16

H, K, Sz, P: 8.00-16.00, Cs: 12.00-

16.00, Sz-V: 6.00-16.00

H-V: 10.00-21.00

H-V: 11.00- 20.00

H-P: 8.00-16.00, Sz: 8.00-12.00

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

ÜzletKereskedelmi tevékenység helye



H-P: 8.00-18-00, Sz-V: 7.00-

19.00

H-Sz: 6.30-9.30

vásáro  vag  pia o  fol tatott 
kereskedel i tevéke ség

K: 9.30-18.00, Sz: 12.00-16.00, 

Cs-P: 9.30-18.00, Szo: 6.00-

14.00

üzlet e  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség

H-P 6.00-20.00 Sz:6.00-18.00, V: 

7.00-12.00

közvetle  értékesítés, üzlete  kivüli 
kereskedele -alkal i re dezvé  
Mag arország egész területé



üzlet e  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség

H-P: 8.00-17.00, Sz: 8.00-12.00

üzlet e  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség, vásáro  vag  pia o  
fol tatott kereskedel i tevéke ség, 
közterületi értékesítés, étter i ozgó 
ve déglátás

alkalo  szeri t/ igé  , illetve 
ejele tkezés alapjá



üzlet e  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség

H-P: 5.30-18.00, Sz: 5.30-14.00

üzlet e  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség

H-P: 6.00-22.00, Sz:6.00-12.00

üzlete  kívül fol tatott kereskedel i 
tevéke ség
Mozgó olt útjá  fol tatott kereskedel i 
tevéke ség

sütörtök, pé tek, szo at, 
vasár ap















































Címe Helyrajzi száma Elnevezése Alapterülete (m2
)

Al sútdo oz, Sza adság u. . 325/1 Hegedűs Ve déglő 200

Al sútdo oz 179 Portikus Éttere 20

309 Táp-Bolt 25

Al sútdo oz, Gö öljárás 0116/8, 0120 Büfé, Horgász olt 118,36

 Al sútdo oz, Kastél kert . 053/12 Éttere 70

 Al sútdo oz, Béke u. . 415 Mediterá  fag laltozó 52

 Al sútdo oz, Petőfi Sá dor u. , 297/2 Tüzép 600

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet



.0179 Pro Shop 20

953 Szík-víz 20

Fodrászat, koz etika, 
szépségápolás

50

 Al sútdo oz, Sza adság u. 352/2
Éde  Plusz Kft.  
sz.ABC

350

 Al sútdo oz, Hrsz. / Hrsz 2282/1



 Al sútdo oz, Sza adság u. .
Ra k Ház szerelvé , 

arká s és gazda olt 100,3 m
2

 Al sútdo oz, / hrsz. 0137/1 Vérti Vadászház 50



 Al sútdo oz, Béke u. .
Válvölg i Pékség és 
Hentesbolt

40

 Al sútdo oz, Jókai u. .
Gépjár ű alkatrész 
üzlet

Iroda: 6,38    udvar:2600

Eco by Maraczi Kft.















































Befogadóképessége
 (vendéglátó üzlet esetén) 

Vásárlók könyve  használatba vételének időpontja
(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) 

bekezdése szerinti esetben)

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet



k .  fő



50



15 30.07.2014

23.04.2015















































Árusítótér nettó alapterülete
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
várakozóhelyek száma

(napi fogyasztási cikket értékesítő 
üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
várakozóhelyek (telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése)
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Megnevezés és sorszám
 a 3. melléklet alapján

(üzletköteles termék esetén)

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)





















































Megnevezés és sorszám
 a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) bekezdése 
szerintiek megnevezése

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

szeszes ital, sör, szesz

.  Meleg-hideg étel,             . . kávéital, alkohol e tes és szeszes ital,                                                             

. . édességáru
szeszes ital

.Állati takar á

Mirelit pizzák és sze dvi sek, so agolt édesség, so agholt jégkré , hűtő ől 
előre so agollt szalo a, kol ászfélék

szeszes ital

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Tevékenység jellegeTermékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)



.Virág és kertészeti ikk, . Dísz űáru, űalkotás, ép űvészeti és ipar űvészeti 
áru, . e lék és ajá déktárg , . Kreatív-ho i és dekorá iós ter ék

. Élel iszer, .  Cso agolt kávé, do ozos, illetve pala kozott alkohol e tes- és szeszes 
ital, .  Cukrászati készít é , édesipari ter ék, fag lalt, .  Hús- és he tes áru, .  
)öldség- és g ü öl s, .  Ke ér- és pékáru, sütőipari ter ék, . . Édességáru 

sokoládé, desszert, ápol i, ukorkaáru, előre so agolt fag lalt és jégkré  st . , . . 
Tej, tejter ék vaj, sajt, túró, sava ított tejter ék st . . . Eg é  élel iszer tojás, 
étolaj, argari  és zsír, olajos és eg é  agvak, ukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 
e et, éz, é iétel st . , . Ruházat g er ek, ői, férfi ruházati ikk, őrruházat és 
szőr eáru, ruházati kiegészítő ; . Audiovizuális ter ék ze ei- és videó felvétel, CD, 
DVD st . , . Kö v, . Újság, apilap, fol óirat, periodikus kiadvá , . Illatszer, 
drogéria, . Háztartási tisztítószer, veg i áru, . Óra- és ékszer, . Sportszer, 
sporteszköz horgászfelszerelés, ke pi g ikk, só ak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 
lovas felszerelés, kiegészítők st . , . Játékáru, . Állateledel, takar á , . 
Állatg óg ászati ter ék, . Sze uális ter ék, . Mezőgazdasági, éhészeti és 

orászati ikk, övé védő szer, ter és övelő a ag, a tevéke séghez szükséges 
eszköz, kisgép pi egazdasági felszerelés, vető ag, tápszer, kötözőfo al, zsi eg st . , 

. Dísz űáru, űalkotás, ép űvészeti és ipar űvészeti áru, . E lék- és 
ajá déktárg

.  kávéital, alkohol e tes és szeszes ital, .  so agolt kávé, do ozos ill. pala kozott 
alkohol e tes és szeszes ital

bor



. Te til szövet, ruházati éteráru, háztartási te tilter ék, lakáste tília, ág e ű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfo al, hí zéshez, vala i t takaró és sző eg készítéséhez 
szükséges alapa ag, rövidáru, tű, varró ér a, go  st . ; . Te til szövet, ruházati 

éteráru, háztartási te tilter ék, lakáste tília, ág e ű, asztalterítő, törölköző, 
kötőfo al, hí zéshez, vala i t takaró és sző eg készítéséhez szükséges alapa ag, 
rövidáru, tű, varró ér a, go  st . ; . Ruházat g er ek, ői, férfi ruházati ikk, 

őrruházat és szőr eáru, ruházati kiegészítő ; . Lá eli- és őráru; . Bútor, 
lak ere dezés, háztartási felszerelés, világításte h ikai ikk; . Villa os háztartási 
készülék és villa ossági ikk; . Audió- és videó ere dezés; . Audiovizuális ter ék 
ze ei- és videó felvétel, CD, DVD st . ; . Teleko u iká iós ikk, . Sportszer, 

sporteszköz horgászfelszerelés, ke pi g ikk, só ak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 
lovas felszerelés, kiegészítők st . ; . Játékáru; . Tapéta, padló urkoló, sző eg, 
függö ; . Virág és kertészeti ikk; . Állatg óg ászati ter ék; . Kreatív-ho i és 
dekorá iós ter ék; . Ne  veszél es, újrahasz osítható hulladék ter ék;

. Festék, lakk; . 
Háztartási tisztítószer, veg i 
áru; . Gépjár ű- és 

otorkerékpár-üze a ag, 
otor e zi , gázolaj, 

autógáz, gépjár ű-
ke őa ag, -hűtőa ag és 
adaléka ag; . Háztartási 
tüzelőa ag; . 
Pirote h ikai ter ék; . 
Mezőgazdasági, éhészeti 
és orászati ikk, 

övé védő szer, 
ter és övelő a ag, a 
tevéke séghez szükséges 
eszköz, kisgép 
pi egazdasági felszerelés, 

vető ag, tápszer, 
kötözőfo al, zsi eg st . ; . 
Ipari veg i áru;

. . Meleg-, hideg étel, . . Kávéital, alkohol e tes- és szeszes ital, . . Cukrászati 
készít é , édesipari ter ék, . . Ke ér- és pékáru, sütőipari ter ék, . . Édességáru 

sokoládé, desszert, ápol i, ukorkaáru, előre so agolt fag lalt és jégkré  st .

alkoholter ákek, sör, or, 
pezsgő, üditő italok 



.  Meleg-, hideg étel, .  Hús- és he tes áru, .  Ke ér- és pékáru, sütőipari ter ék, 

.  Eg é  élel iszer

. gépjár ű, . Eg é  gépjár ű tehergépjár ű, lakóko si, ,  to á ál eheze  
jár ű, . Motorkerékpár, otorkerékpár-alkatrész és tartozék, . Mezőgazdasági ipari 
gép, ere dezés

.  zöldség-g ü öl s, .  Hús- és he tes áru, .  Mezőgazdasági a agok, .  Eg é  
élel iszer

.  kávé, alkohol e tes- és szeszes ital
sör, or, köztes 
alkoholter ék, páli ka















































Kiskereskedelem

 (megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen 
tevékenységet folytat)

Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 22. § 
(1) bekezdésben 
meghatározott
 tevékenységet

Termékek köre

.Étter i, ukrászati szolgáltatás , 

.Söröző, ve déglátás ,                            

. Ko s ai ital olti ve déglátás 
igen  

igen

igen

igen

. Főzőko hás u kahel i g ors- és 
ö kiszolgáló éttere , . Szervezetek és 
lakossági étkeztetést végző közpo ti 
főzőko ha, . Melegko hás 
ve déglátóhel

 Eg é  ve déglátóhel

igen

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Tevékenység jellege Az üzletben folytat-e 



igen

igen

igen

igen

igen

hűtést igé lő tej, 
tejter ék eleértve a 
fag laltot is , hűtést 
igé lő húskészít é

igen igen



igen

igen igen



igen

hús és he tesárú, 
eleg, hideg étel 

pékárú

igen

igen

igen















































Termékek megnevezése Engedélyt kiállító
 hatóság Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

15.07.1997 15.08.2007

23.07.1997 14.06.2013

11.08.1997

05.05.2003

07.10.2008
2009.04.28.  

2009.06.30.

30.09.2009

24.01.2000

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenység



20.03.2000

12.04.2000 13.11.2008

08.07.2010

13.11.2010 19.02.2014

Bi skei kerülti 
Állategészségüg i 
és Élel iszer-
elle őrző Hivatal

16.7/293-1/2012 16.10.2003

19.08.2010



29.05.2006 19.02.2014

28.10.2005 11.03.2014



Bi skei Járási 
Hivatal 

Állategészségüg i 
és Élel iszer-
elle őrző Hivatala

FE-01I/01/404-

002/2014
28.10.2005 11.03.2014

23.04.2015

09.04.2015

18.03.2016













































,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

++


