
Működési engedélyhez és bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek 
nyilvántartása 

Nagytevel 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 2/2014. 
A bejegyzés oka: régi működési engedély cseréje (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység) 
A bejegyzés időpontja: 2014. június 13. 
A kereskedő neve: Bódai Attila 
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 9041244 
A kereskedő statisztikai száma: 64180272-5630-231-19 
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Nagytevel, Kossuth u. 60.   148/9. hrsz. 
A telep tulajdonosa: Pápa és Vidéke ÁFÉSZ (Pápa, Fő tér 4.) 
 használatának jogcíme: bérlet 
 az üzlet elnevezése: „Öntöde Italbolt” 
 alapterülete: 161 m2 
 nyitvatartási ideje: június 10-től augusztus 31-ig: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap 6-22 
 óráig, péntek 6-23 óráig, szombat 6-24 óráig 

 szeptember 1-től június 9-ig: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 6-9 és 15-21 
óráig, péntek 6-9 és 15-22 óráig , szombat 6-22 óráig, vasárnap 6-21 óráig 

 vásárlók könyve száma: 0120176 - 0120200 
  használatbavét.időpontja: 2005. február 4. 
A kereskedelmi tevékenységek üzletben folytatott kiskereskedelem: 

1.2. kávéital, kimért alkoholmentes,- és szeszes ital, 
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.4. cukrászati készitmény, édesipari termék 
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 
1.11. egyéb élelmiszer (olajos és egyéb magvak) 

 

Jövedéki termékek kiskereskedelme: 
b) alkoholtermék, 
c) sör, 
d) bor, 
e) pezsgő, 
f) köztes alkoholtermék 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2015. 

A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi 
tevékenység) 

A bejegyzés időpontja: 2015. április 20. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 20. 

A kereskedő neve: Kozmoker Kft. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-503527 

A kereskedő statisztikai száma: 11526560-4641-113-19 

A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: GYK-548 frsz.-u Nissan Cabstar E tip. jármű 

Az árusítás helye és ideje: Nagytevel községben, évi 3 alkalommal (tavasz-nyár-ősz) 1-1-1 napon 
 
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem) 

4. ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 
6. lábbeli,- és bőráru 

 
 
 
 



 

Nyilvántartási szám: 2/2015. 

A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi 
tevékenység) 

A bejegyzés időpontja: 2015. július 21. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. július 21. 

A bejelentés időtartama: határozatlan 

A kereskedő neve: Lichtenstein és Tsa Bt. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-06-506747 

A kereskedő statisztikai száma: 21410428-4532-117-19 

A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: LUN-936 frsz.-ú Fiat Ducato Maxi tip. gépjármű 

Az árusítás helye és ideje: Nagytevel községben minden kedden 
 
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem) 
 32. állateledel, takarmány 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2017. 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2017. május 31. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. május 25. 

A kereskedő neve: Kolonics Csaba 

A kereskedő vállalkozói ig. nyt. száma: 1743959 

A kereskedő statisztikai száma: 53933258-2-19 

A kereskedő címe, helyrajzi száma: Nagytevel, Jókai u. 22., 189. hrsz. 

 
A kereskedelmi tevékenységek: üzleten kivüli kiskereskedelem (országos) 
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2019. 
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2019. szeptember 13. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2019. szeptember 11. 

A kereskedő neve: Kacsó-Pápai Annamária 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 32294690 

A kereskedő statisztikai száma: 66165969-8299-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (Közterületi értékesítés - Nagytevel) 
1.7 zöldség,- és gyümölcs 
43. emlék,- és ajándéktárgy 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 2/2019. 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2019. október 8. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2019. október 1. 

A kereskedő neve: Fábián Szabolcs 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 54131064 

A kereskedő statisztikai száma: 55451592-4941-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő kereskedelem) 

26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 

46. használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 2/2020. 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2020. augusztus 10. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. augusztus 10. 

A kereskedő neve: Fagyal András 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 52751642 

A kereskedő statisztikai száma: 69137509-4399-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő kereskedelem) 

26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 

45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 
46. használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyilvántartási szám: 301242/B/1.   (Belső nyilvántartási száma:1/2021.) 

A bejegyzés oka: nyitva tartási idő módosítása (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység) 

A bejegyzés időpontja: 2021. október 4. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2021. március 11. 

A kereskedő neve: FA-NÓ KER Kft. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-521864 

A kereskedő adószáma: 29154658-2-19 

A kereskedő statisztikai száma: 29154658-4711-113-19 

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 60. 148/9 hrsz. 

A telep tulajdonosa: Pápa és Vidéke ÁFÉSZ 

 használatának jogcíme: bérlet 

 az üzlet elnevezése: „1. sz. Vegyesbolt” 

 alapterülete: 93,14 m2 

 téli nyitva tartási idő: (október 1. – május 31.) 

   hétfő: 06:00 – 12:00 

   kedd – péntek: 06:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 

   szombat: 06:00 – 12:00 

   vasárnap: 08:00 – 11:00  

nyári nyitva tartási idő: (június 1. – szeptember 30.) 

  hétfő: 06:00 – 12:00 

   kedd – péntek: 06:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 

   szombat: 06:00 – 12:00 

   vasárnap: 08:00 – 11:00  

vásárlók könyve száma: VL0099401 - VL0099425 

  használatbavétel időpontja: 2021. március 11. 

 
 

A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem) 
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital 
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.5. hús,- és hentesáru 
1.7. zöldség,- és gyümölcs 
1.8. kenyér,- és pékáru, sütőipari termék 
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 
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.) 
3.textil (szövet, ruházati méteráru háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 
 



 
4. ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 
7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
10. audió és videoberendezés 
14. vasáru, barkács, és építési anyag 
16. könyv 
18. papír,- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 
20. illatszer, drogéria 
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (nem a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek) 
24. palackos gáz 
25. óra,- és ékszer 
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
27. játékáru 
30. virág és kertészeti cikk 
32. állateledel, takarmány 
34.szexuális termék 
37.mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 
stb.) 
38. fotócikk 
39. optikai cikk 
40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
41. temetkezési kellék 
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 
43. emlék,- és ajándéktárgy 
45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 
 
Jövedéki termékek forgalmazása: 
 alkoholtermék, sör, bor, pezsgő kiskereskedelme 
 



 

 

Nyilvántartási szám: 301242/B/1.   (Belső nyilvántartási száma:2/2021.) 

A bejegyzés oka: nyitva tartási idő módosítása (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység) 

A bejegyzés időpontja: 2021. október 4. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2021. március 11. 

A kereskedő neve: FA-NÓ KER Kft. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-521864 

A kereskedő adószáma: 29154658-2-19 

A kereskedő statisztikai száma: 29154658-4711-113-19 

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 60. 148/9 hrsz. 

A telep tulajdonosa: Pápa és Vidéke ÁFÉSZ 

 használatának jogcíme: bérlet 

 az üzlet elnevezése: „1. sz. Vegyesbolt” 

 alapterülete: 93,14 m2 

 téli nyitva tartási idő: (október 1. – május 31.) 

   hétfő: 06:00 – 12:00 

   kedd – péntek: 06:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 

   szombat: 06:00 – 12:00 

   vasárnap: 08:00 – 11:00  

nyári nyitva tartási idő: (június 1. – szeptember 30.) 

  hétfő: 06:00 – 12:00 

   kedd – péntek: 06:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 

   szombat: 06:00 – 12:00 

   vasárnap: 08:00 – 11:00  

vásárlók könyve száma: VL0099401 - VL0099425 

  használatbavétel időpontja: 2021. március 11. 

 
Az üzletben forgalmazható termékek: 

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek: 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag 
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán 
vagy propán-bután gáz és az üzemanyag 
 



 

 

 

Nyilvántartási szám: 180797/B/1 (Belső nyilvántartási száma:4/2021.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2021. június 7. 

A bejegyzés időpontja: 2021. június 7. 

A kereskedő neve: Karácsony Food Kft. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-521329 

A kereskedő statisztikai száma: 28736761-5610-113-19 

A kereskedő adószáma: 28736761-1-19 

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8562 Nagytevel 053 hrsz. 

A telep tulajdonosa: KDT Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár 

 használatának jogcíme: bérlet 

 az üzlet elnevezése: „Tomi Büfé” 

 alapterülete: 40 m2 

 nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 9 – 22 óráig (szezonális jellegű nyitva tartás: 

májustól – szeptemberig) 

 vásárlók könyve száma: VL 0138151 – VL 0138175 

  használatbavétel időpontja: 2021. június 7. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kiskereskedelem 

Vendéglátóhely üzlettípusa: Büfé 

Forgalmazott termékek köre:  
1.1. meleg,- hideg étel 
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital 
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve 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 (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) 
 

Jövedéki termékek forgalmazása: 
Energiatermék, sör, csendes és habzóbor, köztes alkoholtermék, alkoholtermék. 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nyilvántartási szám: 303567/B/2               (Belső nyilvántartási száma: 5/2021.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2021. július 29. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2021. július 29. 

A kereskedő neve: Tóth Zsolt 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 52092925 

A kereskedő adószáma: 68679482-1-39 

A kereskedő statisztikai száma: 68679482-4791-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő kereskedelem) 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

 
 
Nyilvántartási szám: 313838/B/1               (Belső nyilvántartási száma: 6/2021.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2021. október 1. 

A bejegyzés időpontja: 2021. október 1. 

A kereskedő neve: Karácsony Food Kft. 

A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-521329 

A kereskedő statisztikai száma: 28736761-5610-113-19 

A kereskedő adószáma: 28736761-1-19 

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8562 Nagytevel 053 hrsz. 

A telep tulajdonosa: KDT Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár 

 használatának jogcíme: bérlet 

 az üzlet elnevezése: „Strandi büfé” 

 alapterülete: 24 m2 

 nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 9 – 22 óráig 

 (szezonális jellegű nyitva tartás: májustól – szeptemberig) 

 vásárlók könyve száma: VL0154326 – VL0154350 

  használatbavétel időpontja: 2021. október 1. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kiskereskedelem 

Vendéglátóhely üzlettípusa: Büfé 

Forgalmazott termékek köre:  
1.1. meleg,- hideg étel 
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital 
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes - és szeszes ital 
1.4. cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 
 

Jövedéki termékek forgalmazása: 
Energiatermék, sör, csendes és habzóbor, alkoholtermék. 

Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés. 



Nyilvántartási szám: 321004/B/1 (Belső nyilvántartási száma: 1/2022.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2022. március 2. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2022. március 3. 

A kereskedő neve: Beller Zsuzsanna 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 56852628 

A kereskedő adószáma: 58196955-1-39 

A kereskedő statisztikai száma: 58196955-5610-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (vásáron folytatott kereskedelmi tevékenység) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,  
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

 
 
Nyilvántartási szám: 321004/B/2 (Belső nyilvántartási száma: 2/2022.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2022. március 2. 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2022. március 3. 

A kereskedő neve: Beller Zsuzsanna 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 56852628 

A kereskedő adószáma: 58196955-1-39 

A kereskedő statisztikai száma: 58196955-5610-231-19 

A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő kereskedelem) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,  
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

 
 
Nyilvántartási szám: 321004/B/3 (Belső nyilvántartási száma: 3/2022.) 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2022. március 3. 

A bejegyzés időpontja: 2022. március 2. 

A kereskedő neve: Beller Zsuzsanna 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 56852628 

A kereskedő adószáma: 58196955-1-39 

A kereskedő statisztikai száma: 58196955-5610-231-19 

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 27.  342 hrsz. 

 használatának jogcíme: tulajdonos 

 az üzlet elnevezése: „Kiskovász Pajta & Inn” 

 alapterülete: 25 m2 

 nyitvatartási ideje: Előzetes időpont egyeztetéssel 

 vásárlók könyve száma: VL 0164351 – VL 0164375 

  használatbavétel időpontja: 2022. március 3. 

A kereskedelmi tevékenység formája: Üzletben folytatott kiskereskedelem 

Vendéglátóhely üzlettípusa: Alkalmi vendéglátóhely (lakásétterem) 

Forgalmazott termékek köre:  
1.1. meleg,- hideg étel 
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital 

Jövedéki termékek forgalmazása: alkoholtermék 
Az üzletben folytatott tevékenységek: szeszesital-kimérés 


