
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm. rendelet 2. melléklete alapján) 

A kereskedő 
neve: 
Schuszter Ildikó 

címe/székhelye: 
8562 Nagytevel, Petőfi utca 21. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyil-
vántartási száma, illetve a kistermelői 
regisztrációs száma: 12084524 

statisztikai száma: 
64862206-5610-231-19 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2010. április 7. 

módosításának időpontja megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
országos 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
országos 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működé-
si 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 települé-
sek, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére ki-
terjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: - 
 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint: 
Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: az üzlet elnevezése: 

Schuszter Kürtös Kalács 
az üzlet alapterülete (m2): 
6 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2010. április 7. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és sze-
szes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. §. 
10. pont) 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont) 
 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont), megje-
lölve a vendéglátást (Kertv. 2. §. 30. pont), ameny-
nyiben ilyen tevékenységet folytat 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést: - a 22. §. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

Nyilvántartásba 
vétel száma: 

1/2010. 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá 
a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): - 



 
 
 

A kereskedő 
neve: 
Közös Fenntartású Adászteveli Nap-
köziotthonos Óvoda Nagyteveli Tag-
intézménye 

címe: 
8562 Nagytevel, Kossuth utca 56. 
székhelye: 
8561 Adásztevel, Árpád utca 95. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási szá-
ma, illetve a kistermelői regisztrációs száma: - 

statisztikai száma: 
15589837-8510-322-19 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2012. április 26. 

módosításának időpontja: 
2012. szeptember 20. 

megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8562 Nagytevel, Kossuth utca 56. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: - 
 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működé-
si 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 települé-
sek, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére ki-
terjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: - 
 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: 
hétfő-péntek: 7-15 

az üzlet elnevezése: 
Közös Fenntartású Adászteveli Nap-
köziotthonos Óvoda Nagyteveli Tag-
intézménye Konyhája 

az üzlet alapterülete (m2): 
35 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 
85 adag 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012. április 2. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel 
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, előrecsoma-
golt fagylalt és jégkrém, stb.) 

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. §. 
10. pont) 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont) 
 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont), megje-
lölve a vendéglátást (Kertv. 2. §. 30. pont), ameny-
nyiben ilyen tevékenységet folytat 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést: - a 22. §. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

Nyilvántartásba 
vétel száma: 

1/2012. 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá 
a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): - 

 
 



 
 
 

A kereskedő 
neve: 
Csuka István 

címe: 8562 Nagytevel, Kossuth utca 30. 
székhelye: 8562 Nagytevel, Kossuth utca 43. 

vállalkozói nyilvántartási száma: 
6411835 

statisztikai száma: 
54015427 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2005. április 1. 

módosításának időpontja: 
2012. március 13. 

megszűnésének időpontja: 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8562 Nagytevel, Kossuth utca 43. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: - 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a műkö-
dési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha 
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a me-
gye, illetve az országos jelleg megjelölése: - 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett te-
lepülések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: - 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint: 
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: 
péntek, szombat, vasárnap: 1330-1730 

az üzlet elnevezése: 
Csöpi Fagyizó 

az üzlet alapterülete (m2): 
27 m2 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: - 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2008. május 19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital 
1.3. Dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, hely-
ben előállított fagylalt, stb.) 

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termé-
kek: 
- sör 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv. 2. §. 10. pont) 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. 
§. 18. pont) 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. §. 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést: - a 22. §. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
2/2012. 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, 
továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): - 

 



 
 
 

A kereskedő 
neve: 
Kelemenné és Társai BT. 
 

címe és székhelye: 
8500 Pápa, Györök Leó u. 8. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilván-
tartási száma, illetve a kistermelői re-
gisztrációs száma: 
19-06-504263 

statisztikai száma:  
27268896-5630-212-19 
 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2013. május 3. 

módosításának időpontja: - megszűnésének időpontja: 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagytevel 053 hrsz., Strand 

Mozgóbolt esetében 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: - 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint: 
üzletben folytatott kiskereskedelem 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: 
hétfő-vasárnap: 9-22 óráig, 
rendezvény ideje alatt 9-24 
óráig 

az üzlet elnevezése: 
„Strandi büfé” 

az üzlet alapterülete (m2): 
24 
 

vendéglátó üzlet esetében be-
fogadóképessége: - 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. május 3. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Dobozos, illetve palackozott alkoholmentes,- és szeszes ital 
1.4. Édesipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre-
csomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
- alkoholtermék 
- sör 
- bor 
- pezsgő 
- köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. §. 
10. pont) 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont) 
 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont), megjelölve 
a vendéglátást (Kertv. 2. §. 30. pont), amennyiben 
ilyen tevékenységet folytat 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést: Igen a 22. §. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
1/2013. 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a kü-
lön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): - 

 
 



 
 
 

A kereskedő 
neve: 
Polgár Bernadett 
 

címe és székhelye: 
8553 Lovászpatona, Kossuth utca 
156. 
8553 Lovászpatona, Kossuth utca 78. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilván-
tartási száma, illetve a kistermelői re-
gisztrációs száma: 
3299509 

statisztikai száma: - 
 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2013. május 17. 

módosításának időpontja: - 
 

megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagytevel 053 hrsz., Strand 

Mozgóbolt esetében 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: - 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §. (4) bekezdése szerint: 
üzletben folytatott kiskereskedelem 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: 
hétfő-vasárnap: 10-21 

az üzlet elnevezése: - az üzlet alapterülete (m2): 
40 
 

vendéglátó üzlet esetében be-
fogadóképessége: - 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: - 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Dobozos, illetve palackozott alkoholmentes,- és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre-
csomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 

a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
- alkoholtermék 
- sör 
- bor 
- pezsgő 
- köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. §. 
10. pont) 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. §. 18. pont) 
 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. §. 13. pont), megjelölve 
a vendéglátást (Kertv. 2. §. 30. pont), amennyiben 
ilyen tevékenységet folytat 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
szeszesital-kimérést: Igen a 22. §. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
2/2013. 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a kü-
lön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): - 

 
 
 


