
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.1/2009 

A kereskedő 
Neve: Boros és Társa Vendéglátó és Kereskedelmi Bt. 

Az üzlet(ek) elnevezése: 

Borcsi sportpanzió 

Címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 67.  

Székhelye:  8248 Veszprémfajsz, Fő u. 67.  

Nyitvatartási ideje Cégjegyzék száma: 19-06-503856 Kistermelő regisztrációs száma:- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma:- Statisztikai száma: 27265972-5510-117-19 

Hétfő 7.00- 22.00 Az üzlet alapterülete (m
2
): 40  A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 

2006.07.10 Kedd 7.00- 22.00 Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: 

Árusítótér nettó alapterülete: 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek: 

száma: 

telekhatártól mért távolsága: 

elhelyezése: saját telken     más telken,parkolóban   parkolóházban 

   közterületek közlekedésre szánt területén 

   közforgalom céljára átadott magánút egy részén 
Szerda 7.00- 22.00 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 20 fő A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök 7.00- 22.00 

Péntek 7.00- 22.00 A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 

 Szombat 7.00- 22.00 

Vasárnap 7.00- 22.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz, 

Fő u. 67. 
üzlet 1.2. Kávéital, alkoholmentes és 

szeszesital 

alkoholtermék kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 

     X vendéglátás 

nagykereskedelem 

X igen 

 

nem 

igen 

 

X nem 1.3. Csomagolt kávé, dobozos ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital  

sör, bor, pezsgő 

1.9. Édességáru ( csokoládé, desszert, 

nápolyi , cukorkaáru) 

köztes alkoholtermék 

   

   



        

      

      

        

      

  

  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): Veszprémfajsz, Fő u. 67. (hrsz.: 55) 
Mozgóbolt esetén 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:  
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény: 

helye: 

időpontja: 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén: 

utazás indulási helye: 

utazás célhelye: 

utazás időpontja: 

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése: 

 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 
a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.1/2011. 

A kereskedő 
Neve: Staudt Zsuzsanna 

Az üzlet(ek) elnevezése: 

Vegyesbolt 

Címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 22. 

Székhelye: 8200 Veszprém Stromfeld A. u. 4. 

Nyitvatartási ideje Cégjegyzék száma:- Kistermelő regisztrációs száma:- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma: 18753966 Statisztikai száma: 60164025-6832-231-19 

Hétfő 6-10 15-18 Az üzlet alapterülete (m
2
): 26 A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 

2011.02.09 Kedd 6-10 15-18 

Szerda 6-10 15-18 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:- A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök 6-10 15-18 

Péntek 6-10 15-18 A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 
2011.02.09 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 

2012.04.13. Szombat 7-10 - 

Vasárnap - - 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz 

Fő u. 50. 

üzlet 1.2. Kávéital, alkoholmentes és 

szeszesital 

alkoholtermék kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 

     vendéglátás 

nagykereskedelem 

igen 

 

X nem 

igen 

 

X nem 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital 

sör, bor, pezsgő 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 

köztes alkoholtermék 

1.5. Hús- és hentesáru  

1.7. Zöldség és gyümölcs  

  1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari 

termék 

    

1.9. Édességáru     

1.10. Tej, tejtermék     

  1.11. Egyéb élelmiszer     

20. Illatszer, drogéria     

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru     



  

  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): Veszprémfajsz, Fő u. 50.  
Mozgóbolt esetén 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:  
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 

a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

Élelmiszer Hús- és hentesáru 

Tej, -tejtermék 

Veszprém Megyei Korm.hiv. 

Élelmiszerlánc- Biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága 

28.10/00483/0001/2011. 2011.02.15-től visszavonásig 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.2/2011 

A kereskedő 
Neve: Staudt Zsuzsanna 

Az üzlet(ek) elnevezése: Beugró Címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 22. 

Székhelye: 8200 Veszprém Stromfeld A. u. 4. 

Nyitvatartási ideje Cégjegyzék száma:- Kistermelő regisztrációs száma:- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma: 18753966 Statisztikai száma: 60164025-6832-231-19 

Hétfő 7-11 15-21 Az üzlet alapterülete (m
2
):  34 A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 

időpontja:2011.03.21 Kedd 7-11 15-21 

Szerda 7-11 15-21 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 25 fő A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök 7-11 15-21 

Péntek 7-11 15-21 A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 
2011.03.21. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 

2012.04.13. Szombat 7-11 15-21 

Vasárnap 7-11 15-21 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz 

Fő u. 48. 

üzlet 1.1. Meleg-, hideg étel alkoholtermék kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 

    X vendéglátás 

nagykereskedelem 

X igen 

 

 nem 

X igen 

 

nem 
1.2. Kávéital, alkoholmentes és 

szeszesital 

sör, bor, pezsgő 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital 

köztes alkoholtermék 

1.9. Édességáru  

   

        

      

      

        

      

      

  



  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): Veszprémfajsz, Fő u. 48. 
Mozgóbolt esetén 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:  
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 

a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.1/2012 

A kereskedő 
Neve: Ujházy Ernő 

Az üzlet(ek) elnevezése: 

Vegyesbolt 

Címe: 8200 Veszprém, Csererdei u. 30. 

Székhelye:  8200 Veszprém, Csererdei u. 30. 

Nyitvatartási ideje Cégjegyzék száma:- Kistermelő regisztrációs száma:- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma: 10735274 Statisztikai száma: 64607478-4322-231-19 

Hétfő 6-11 15-18 Az üzlet alapterülete (m
2
): 26 A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 

2012.11.05 Kedd 6-11 15-18 Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: 

Árusítótér nettó alapterülete: 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek: 

száma: 

telekhatártól mért távolsága: 

elhelyezése: saját telken     más telken,parkolóban   parkolóházban 

   közterületek közlekedésre szánt területén 

   közforgalom céljára átadott magánút egy részén 
Szerda 6-11 15-18 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:- A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök 6-11 15-18 

Péntek 6-11 15-18 A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.11.05 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 

             2014.11.01. Szombat 6-11 - 

Vasárnap - - 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz 

Fő u. 50. 

üzlet 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital 

alkoholtermék kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 

     vendéglátás 

nagykereskedelem 

igen 

 

X nem 

igen 

 

X nem 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 

sör, bor, pezsgő 

1.7.  Zöldség- és gyümölcs köztes alkoholtermék 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari 

termék 

 

1.9. Édességáru  



  1.10. Tej, tejtermék     

1.11. Egyéb élelmiszer     

1.12. Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék 

    

  3. Textil     

16. Könyv     

17. Újság, napilap, folyóirat     

18. Papír- és írószer     

20. Illatszer, drogéria     

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru     

      

  

  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): Veszprémfajsz Fő u. 50. 
Mozgóbolt esetén 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:  
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény: 

helye: 

időpontja: 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén: 

utazás indulási helye: 

utazás célhelye: 

utazás időpontja: 

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése: 

 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 
a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

     

     

     

     

     



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.2/2012 

A kereskedő 
Neve: Ujházy Ernő 

Az üzlet(ek) elnevezése: Beugró Címe: 8200 Veszprém, Csererdei u. 30. 

Székhelye:  8200 Veszprém, Csererdei u. 30. 

Nyitvatartási ideje Cégjegyzék száma:- Kistermelő regisztrációs száma:- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma: 10735274 Statisztikai száma: 64607478-4322-231-19 

Hétfő 6-11 15-21 Az üzlet alapterülete (m
2
): 35 A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 

2012.11.05 Kedd 6-11 15-21 Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: 

Árusítótér nettó alapterülete: 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek: 

száma: 

telekhatártól mért távolsága: 

elhelyezése: saját telken     más telken,parkolóban   parkolóházban 

   közterületek közlekedésre szánt területén 

   közforgalom céljára átadott magánút egy részén 
Szerda 6-11 15-21 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 25 fő A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök 6-11 15-21 

Péntek 6-11 15-21 A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.11.05 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 
 2014.11.01. Szombat 6-11 15-21 

Vasárnap 17-21 - 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz 

Fő u. 48. 

üzlet 1.1. Meleg-, hideg étel alkoholtermék kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 

    X vendéglátás 

nagykereskedelem 

X igen 

 

nem 

igen 

 

X nem 
1.2. Kávéital, alkoholmentes és 

szeszesital 

sör, bor, pezsgő 

1.4.  Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 

köztes alkoholtermék 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari 

termék 

 

1.9. Édességáru  

  17. Újság, napilag     



      

      

        

      

      

      

      

      

      

  

  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): Veszprémfajsz Fő u. 48. 
Mozgóbolt esetén 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:  
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény: 

helye: 

időpontja: 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén: 

utazás indulási helye: 

utazás célhelye: 

utazás időpontja: 

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése: 

 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 
a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

     

     

     

     

     
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

A nyilvántartásba vétel száma: 

B.1/2016. 

A kereskedő 
Neve: Sinkó Ferenc 

Az üzlet(ek) elnevezése: ----- Címe: 8248 Veszprémfajsz, Fő u. 11. 

Székhelye:  ua. 

Nyitva tartás ideje Cégjegyzék száma:--- Kistermelő regisztrációs száma:--- 

   Vállalkozói nyilvántartás száma: 50300862 Statisztikai száma: 67484331-4791-231-19 

Hétfő   Az üzlet alapterülete (m
2
): --- A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 

2016.02.11. Kedd   Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén: 

Árusítótér nettó alapterülete: 

Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek: 

száma: 

telekhatártól mért távolsága: 

elhelyezése: saját telken     más telken,parkolóban   parkolóházban 

   közterületek közlekedésre szánt területén 

   közforgalom céljára átadott magánút egy részén 
Szerda   Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:---- A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
Csütörtök   

Péntek   A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: ----- 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 

 Szombat   

Vasárnap   

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája 

Termék Jövedéki termékek 

megnevezése 

A kereskedelmi 

tevékenység jellege 

Az üzletben folytatnak 

sorszáma megnevezése szeszesital kimérést 

 
a 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében 

meghatározott 

tevékenységet 

 
Veszprémfajsz 

Fő u. 11. 

csomagküldő 

kereskedelem 

4.  Ruházat --------- kereskedelmi 

ügynöki tevékenység 

X kiskereskedelem 
     vendéglátás 

nagykereskedelem 

igen 

 

 nem 

igen 

 

 nem 
6. Lábbeli- és bőráru --------- 

7.  Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai 

cikk 

--------- 

8. Hangszer  

16. Könyv  

  26. Sportszer, sporteszköz     

27. Játékáru     



30. Virág és kertészeti cikk     

  46. Használtcikk     

      

      

      

      

      

      

  

  
A kereskedelmi tevékenység helye 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek): 8248 Veszprémfajsz Fő u. 11. 
Mozgóbolt esetén 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: országos jellegű 
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény: ---- 

helye: 

időpontja: 

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén: ---- 

utazás indulási helye: 

utazás célhelye: 

utazás időpontja: 

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése: ---- 

 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat 
a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése 
A külön engedély 

köre megnevezése száma hatálya 

     

     

     

     

     
 



 


