
Nyilvántartásba 
vétel száma

Nyilvántar-
tásba vétel 

módja
Ügyirat szám

A kereskedő Az üzlet Az üzletek szerinti bontásban a forgalmazott Üzletek szeritni bontásban a kereskedelmi 
tevékenység jellege

kereskedelmi 
tevékenység formája

Mozgóbolt esetén a 
működési terület és az 

útvonal jegyzéke

Üzleten kívüli 
kereskedelem, 
csomagküldő 

kereskedelem esetén 
a működési terület

Külön engedély alapján 
forgalmazott termékek 
köre, megnevezése; a 
külön engedélyt kiállító 
hatóság megnevezése, 

engedély száma, hatálya 
( kereskedelmi formák és 
helyek szerinti bontásban)

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 

időpontja
neve címe, illetve 

székhelye

cégjegyzék 
száma, vállalkozó 

nyilvántartási 
száma, illetve 

kistermelő 
regisztrációs 

száma

statisztikai száma napi/heti nyitva tartási ideje címe, helyrajzi 
száma elnevezése az alapterülete

(m2)
vendéglátó-hely befogadó 

képessége (fő)

üzletköteles 
termékek 

megnevezése, 
sorszáma a 3. 

melléklet alapján

egyéb termékek 
megnevezése, sorszáma a 

6. melléklet alapján

ebből:  jövedéki termékek 
megnevezése

kiskereskedelem 
(Kertv. 2.§ 13. pont)

nagykereskedelem
(Kertv. 2.§ 18. pont)

62. B 517/2010/B. Czibak 
Róbert

2653 Bánk, 
Zöldfa utca 26.

E.V. 
nyilvántartási 

szám: 
21254883

60525011 4334 231 12  -  -  -  -  -

1.3. Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes 

ital (bor)
1.7. Zöldség- és gyümölcs

alkoholtermék: bor kiskereskedelem nagykereskedelem

vásáron vagy piacon 
folytatott kereskedelmi 

tevékenység; 
közterületi értékesítés; 
közvetlen értékesítés;  

üzleten kívüli 
kereskedelem

- országos  - 11/24/2010

69. B 106/2014/B Pyro-
Paradios Bt.

2651 Rétság, 
Jászteleki u. 18. 12-06-004094 21003022 9329 212 12

Kéthetente Hétfő: 8.00-10.00
Kedd-Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

2653 Bánk, 
011/3.

Kenőanyag 
szerviz 50

22. Gépjármű- és 
motorkerékpár-üzemanyag, 

motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-

kenőanyag, -hűtőanyag és 
adalékanyag

55. Ipari vegyi áru

ásványolaj kiskeresedelem
üzletben, üzleten 

kívüli 
kereskedelem

- országos - 2/7/2014

72. B 374/2014/B Csiki Anett 1086 Budapest,
Baross u. 121.

E.V. 
nyilvántartási 

szám: 
31163884

- - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes 
ital

1.3. Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes 

ital 

alkoholtermék: sör kiskeresedelem mozgóbolt útján Bánk - - 8/14/2014

74. B 343/2015/B Oszposz Kft.
1088 Budapest, 

Mikszáth Kálmán 
tér 3.

01-09-193283 24989613-6820-113-01 - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes 
ital

1.3. Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes 

ital 

Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital

Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve 

palackozott 
alkoholmentes- és 

szeszes ital 

kiskereskedelem üzleten kívüli 
kereskedelem -

Bánk (Bánki Tábor 
2653 Bánk, 

Petényi út 0120. 
hrsz.)


