
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében 
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29) Korm. rendelet 2. melléklete alapján) 

A kereskedő 
neve: 
Olvasztó-Váry Lászlóné 

címe, székhelye: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelői regisztrációs száma: 2567776 

statisztikai száma: 
62754866 

Az üzlet 
napi/heti nyitvatartási ideje: 
hétfő-péntek: 600-1600 
szombat: 600-1200 

címe, helyrajzi száma: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 

elnevezése: 
Vegyesbolt 

alapterülete (m2): 
90 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
üzletköteles termé-
kek sorszáma, meg-
nevezése a 3. mel-
léklet alapján: 
1. Dohánytermékek 

egyéb termékek sorszáma, megnevezése a 6. melléklet alapján: 
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.) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) 
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.) 
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.) 
20. Illatszer, drogéria 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel, takarmány 
34. Szexuális termék 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szük-
séges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

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

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: - 

A kereskedelmi tevékenység 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
3/1997. 

megkezdésének időpontja: 
2001. 10. 01. 

módosításának időpontja: 
 

megszűnésének időpontja: 
 



 

A kereskedő 
neve: 
Banai Géza 

címe, székhelye: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 59/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelői regisztrációs száma: 
ES 487408 

statisztikai száma: 
54041365 

Az üzlet 
napi/heti nyitvatartási ideje: 
hétfő-vasárnap: 600-2200 

címe, helyrajzi száma: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 59. 

elnevezése: 
Nyíres Presszó 

alapterülete (m2): 
50 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
üzletköteles termékek 
sorszáma, megnevezése a 
3. melléklet alapján: 
1. Dohánytermékek 

egyéb termékek sorszáma, megnevezése a 6. melléklet alapján: 
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.) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) 

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

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a kü-
lön engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: - 

A kereskedelmi tevékenység 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
6/1997. 

megkezdésének időpontja: 
1997. 08. 21. 

módosításának időpontja: 
2002. 06. 28. 

megszűnésének időpontja: 
 

 



 

A kereskedő 
neve: 
Banai Géza 

címe, székhelye: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 59/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelői regisztrációs száma: 
ES 487408 

statisztikai száma: 
54041365 

Az üzlet 
napi/heti nyitvatartási ideje: 
hétfő-péntek: 600-1100 , 1400-1700 
szombat: 600-1100 
vasárnap: 700-1000 

címe, helyrajzi száma: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 59. 

elnevezése: 
LILA Vegyesbolt 

alapterülete (m2): 
15 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
üzletköteles termékek 
sorszáma, megnevezése a 
3. melléklet alapján: 
1. Dohánytermékek 

egyéb termékek sorszáma, megnevezése a 6. melléklet 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, 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, száraztész-
ta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.) 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

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

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: - 

A kereskedelmi tevékenység 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
7/1998. 

megkezdésének időpontja: 
1998. 12. 18. 

módosításának időpontja: 
 

megszűnésének időpontja: 
 



 

A kereskedő 
neve: 
Brunner Imre 

címe, székhelye: 
8565 Béb, Kossuth utca 20. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelői regisztrációs száma: 
9023965 

statisztikai száma: 
64164151 

Az üzlet 
napi/heti nyitvatartási ideje: 
hétfő-vasárnap: 600-2200 

címe, helyrajzi száma: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 84. 

elnevezése: 
Fehérkő Presszó 

alapterülete (m2): 
123 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
üzletköteles termékek 
sorszáma, megnevezése 
a 3. melléklet alapján: 
1. Dohánytermékek 

egyéb termékek sorszáma, megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék) 

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

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt kiállító 
hatóság és a külön engedély száma, hatálya: - 

A kereskedelmi tevékenység 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

14/2005. 

megkezdésének időpontja: 
2005. 02. 02. 

módosításának időpontja: 
 

megszűnésének időpontja: 
 



 

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 

Az üzlet 
napi/heti nyitvatartási ideje: 
hétfő-péntek: 800-1200; 1230-1600 

címe, helyrajzi száma: 
8563 Homokbödöge, Kossuth utca 33. 

elnevezése: 
Homokbödöge postabolt 

alapterülete (m2): 
7 

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
üzletköteles termékek sorszá-
ma, megnevezése a 3. melléklet 
alapján: 
1. Dohánytermékek 

egyéb termékek sorszáma, megnevezése a 6. melléklet alapján: 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, stb.) 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, ká-
vé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.) – hűtést igénylő termékek nem 
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” t űzveszélyességi 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 termé-
kek megnevezése: 
- alkoholtermék 
- sör 
- bor 
- pezsgő 
- köztes alkoholtermék 
- dohánygyártmány 

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont) Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt kiállító 
hatóság és a külön engedély száma, hatálya: - 

A kereskedelmi tevékenység 

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 
1/2012. 

megkezdésének időpontja: 
1997. 08. 18. 

módosításának időpontja: 
2012. 02. 20. 

megszűnésének időpontja: 
 

 


