
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel 

száma: E.1/2009 

A kereskedő 
Neve:  Csomai Trans Kft. 

Az üzlet elnevezése: 
Tölgyfa kocsma 

Címe:  

Az üzlet címe: 8248, 

Veszprémfajsz, Fő u.48. 
 

Székhelye:  8248, Veszprémfajsz, Fő utca 17. 
 

kistermelő regisztrációs száma:- 
 

Nyitvatartási ideje: 
 

 statisztikai száma: 14344970-4941-113-19 
 

Hétfő 7-12 15-22 

Kedd 7-12 15-22 cégjegyzékszáma:  19-09-510441 
 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.06.09 

Szerda 7-12 15-22 

Csütörtök 7-12 15-22 vállalkozói nyilvántartási száma:- 
 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
 Péntek 7-12 15-22 

Szombat 7-12 15-22 Az üzlet alapterülete (m2): 
30 

helyrajzi száma: 38 
 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 
2011.01.31. Vasárnap 7-12 16-22 

Üzlet neve 
 

Üzletköteles termék 
 

Egyéb termékek 
 Jövedéki 

termékek 

megnevezése 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi 
tevékenység jellege 

 
sor-

száma 
 

megnevezése 
 

sor-

száma 
 

megnevezése 
 

Tölgyfa kocsma 1. Dohánytermékek 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszesital 

alkoholtermék, 

sör ,bor, pezsgő 

X kiskereskedelem 

 

nagykereskedelem   1.3 Csomagolt kávé, dobozos ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital   

köztes 

alkoholtermék 

  1.9 Édességáru dohánygyártmány 

     

     

       

       

       



 
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 működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel 

száma: E.2/2009 

A kereskedő 
Neve:  Csomai Trans Kft. 

Az üzlet elnevezése: 
Vegyes bolt 

Címe:  

Az üzlet címe: 8248, 

Veszprémfajsz, Fő u.48. 
 

Székhelye:  8248, Veszprémfajsz, Fő utca 17. 
 

kistermelő regisztrációs száma:- 
 

Nyitvatartási ideje: 
 

 statisztikai száma: 14344970-4941-113-19 
 

Hétfő 7-12 15-17 

Kedd 7-12 15-17 cégjegyzékszáma:  19-09-510441 
 

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.06.09 

Szerda 7-12 15-17 

Csütörtök 7-12 15-17 vállalkozói nyilvántartási száma:- 
 

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
 Péntek 7-12 15-17 

Szombat 7-12 - Az üzlet alapterülete (m2): 
35 

helyrajzi száma: 38 
 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja: 
2011.01.31. Vasárnap - - 

Üzlet neve 
 

Üzletköteles termék 
 

Egyéb termékek 
 Jövedéki 

termékek 

megnevezése 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi 
tevékenység jellege 

 
sor-

száma 
 

megnevezése 
 

sor-

száma 
 

megnevezése 
 

Vegyesbolt 2. Kémiai biztonságról szóló tv. szerinti 

veszélyes anyagok és készítmények 

1.1. Meleg-, hideg étel alkoholtermék, 

sör ,bor, pezsgő 

X kiskereskedelem 

 

nagykereskedelem   1.3. Csomagolt kávé, dobozos ill. 

palackozott alkoholmentes és 

szeszesital   

köztes 

alkoholtermék 

  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 

 

  1.5. Hentesáru  

  1.7.  Zöldség és gyümölcs  

   1.8. Kenyér-, és pékáru, sütőipari termék   

   1.9. Édességáru   



   1.10. Tej, tejtermék   

   1.11. Egyéb élelmiszer   

   5. Babatermék   

   20. Illatszer, drogéria   

   21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru   

   32. Állateledel, takarmány   

 

 
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 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


