
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: 
Natura Farm 2000 Kft. 

címe/székhelye: 
9022 Győr, Bisinger st. 12. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyil-
vántartási száma, illetve a kisterme-
lői regisztrációs száma: 
Cg. 08-09-008486

statisztikai száma: 
11920892 011111308 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
2006. július 31. 

módosításának időpontja: 
2012. szeptember 3. 

megszűnésének időpontja: 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8563 Homokbödöge, Dózsa utca 80. 

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 megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: - 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett telepü-
lések, 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: 
hétfő-péntek: 0-24 

az üzlet elnevezése: 
Natura Panzió 

az üzlet alapterülete (m2): 
80 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 
40 fő

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2006. 09. 09. 

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 

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

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), 
amennyiben ilyen tevékenységet folytat 

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

Nyilvántartásba 
vétel száma: 

16/2006. 

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



A kereskedő
neve: 
Andriczáné Nagy Margit 

címe/székhelye: 
8564 Ugod, Klapka utca 77. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyil-
vántartási száma, illetve a kisterme-
lői regisztrációs száma: 1999234 

statisztikai száma: 
54118551-5248-231-19 

A kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének időpontja: 
1997. szeptember 18. 

módosításának időpontja: 
2011. augusztus 5. 

megszűnésének időpontja: 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 114. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: - 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a mű-
ködési 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 tele-
pülések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egé-
szére 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: 
Hétfő, szerda, péntek: 13-14 
Szombat: 9-10 

az üzlet elnevezése: 
Bábolnai Márkabolt és 
Építőanyagkereskedés 

az üzlet alapterülete (m2): 
30 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: - 

vásárlók könyve használat-
ba vételének időpontja: 
1994. április 29. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a termékek sorszáma és megnevezése a 6. melléklet alapján: 
24. Palackos gáz 
32. Állateledel, takarmány 
59. Egyéb: építőanyag (cement, oltott mész) 

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), 
amennyiben ilyen tevékenységet folytat 

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

Nyilvántartásba 
vétel száma: 

1/2011. 

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: Magyar Posta Zrt. címe/székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 

illetve a kistermelői regisztrációs száma: 01-10-042463
statisztikai száma: 10901232-5310-114-01

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997. augusztus 18. módosításának időpontja: 2012. május 30. megszűnésének időpontja: 

A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 33.

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 telepeülések, 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: 
hétfő-péntek: 800-1200; 1230-1600

az üzlet elnevezése: 
„Homokbödöge postabolt”

az üzlet alapterülete (m2): 
összesen: 22 
kereskedelemé: 7

vendéglátó üzlet esetében befogadó-
képessége: - 

vásárlók könyve használatba vételé-
nek időpontja: 
1998. november 26. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 
1.1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, stb.) 
1.1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 
ecet, méz, bébiétel, stb.) – hűtést igénylő termékek nem 
1.1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer, stb.) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.) 
12. Telekommunikációs cikk 
16. Könyv 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.) 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 
20. Illatszer, drogéria – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékek nem 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, stb.) 
37. Mezőgazdasági termékek (vetőmag) – növényvédő szerek és termelésnövelő anyagok nem 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
44. Numizmatikai termék 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

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 vendég-
látást (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: 
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: 
Közös Fenntartású Adászteveli Nap-
köziotthonos Óvoda Homokbödögei 
Tagintézménye 

címe: 8563 Homokbödöge, 
Kossuth utca 53.
székhelye: 8561 Adásztevel, 
Árpád utca 95.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyil-
vántartási száma, illetve a kister-
melői 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): 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 53. 

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 kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
napi/heti nyitvatartási idő: 
Hétfő-péntek: 630-1430

az üzlet elnevezése: 
Közös Fenntartású 
Adászteveli 
Napköziotthonos Óvoda 
Homokbödögei Tagintéz-
ménye Konyhája 

az üzlet alapterülete (m2): 
105 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 
150 adag 

vásárlók könyve használat-
ba vételének időpontja: 
2012. március 1. 

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, előrecsomagolt 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), meg-
jelölve 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: - 

Nyilvántartásba 
vétel száma: 

2/2012. 

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



Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal  
8561 Adásztevel Árpád u. 22.  
Tel/Fax: 89/354-759   
 
Szám: 816-5/2015.  
Üi: Balassa Csilla  

Tárgy: KOZMOKER KFT 
        (8555 Bakonytamási, Batthyány u.5.) 
         bejelentés-köteles kereskedelmi 

                tevékenység nyilvántartásba vétele 
 
 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője igazolom, hogy KOZMOKER KFT   (székhely: 8555 
Bakonytamási Batthyány u. 5.) alatti kereskedőt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (2) bek. szerint felvettem a Homokbödöge  községben  
kereskedelmi tevékenységet végzők hatósági nyilvántartásába  és  közzétettem a  www.homokbodoge.hu oldalon, az 
alábbi adattartalommal: 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2015. 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2015. április 17. 

A kereskedő neve: KOZMOKER KFT 

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma/ cégjegyzékszáma: 19-09-503527 

A kereskedő statisztikai száma: 11526560-5141-113-19, adószáma: 11526560-2-19 

A kereskedelmi tevékenység köre:  mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység    

A kereskedelmi tevékenység helye: Homokbödöge község 
 
A kereskedelmi tevékenység útvonala: Szabadság utca, Jókai Mór utca, Dózsa György utca, Ady Endre utca, 
Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca.      
   
A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 
 
Forgalmazni kívánt termékek megnevezés és sorszáma Kr. 6. sz. melléklete alapján: 
 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, b őrruházat és szőrmeáru, ruházati 
    kiegészítő) 
 
6. Lábbeli- és bőráru     

       
      
Adásztevel, 2015.04.15. 
 
  
    Kelemen László 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal  
8561 Adásztevel Árpád u. 22.  
Tel/Fax: 89/354-759 
   
Szám: 909-4/2015.  
Üi: Balassa Csilla  

Tárgy: Bodor Tamás 
        (8441 Márkó, Petőfi u. 23.) 
         bejelentés-köteles kereskedelmi 

                tevékenység nyilvántartásba vétele 
 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője igazolom, hogy Bodor Tamás   (székhely: 8441 Márkó, Petőfi 
u. 23.) alatti kereskedőt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (2) bek. szerint felvettem a Homokbödöge községben kereskedelmi tevékenységet 
végzők hatósági nyilvántartásába  és  közzétettem a  www.homokbodoge.hu oldalon, az alábbi adattartalommal: 
 
Nyilvántartási szám: 2/2015. 

A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése 

A bejegyzés időpontja: 2015. április 17. 

A kereskedő neve: Bodor Tamás  

A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma/ cégjegyzékszáma: 42323907 

A kereskedő statisztikai száma: 79743772479923119   

A kereskedelmi tevékenység köre:  mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység    

A kereskedelmi tevékenység helye: Homokbödöge község 
 
A kereskedelmi tevékenység útvonala: Homokbödöge község       
   
A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 
Forgalmazni kívánt termékek megnevezés és sorszáma Kr. 6. sz. melléklete alapján: 
 

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

             
Adásztevel, 2015.04.17. 
 
             Kelemen László 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


