Működési engedélyköteles szolgáltatási tevékenységek
Kereskedő

Nyilvántartásba vétel
száma

8/1997

Neve

Varga Istánné

Címe

6524 Dávod, Kossuth
Lajos u. 2/A

Székhelye

Cégjegyzékszáma

6524 Dávod, Kossuth
Lajos u. 2/A

Kereskedelmi tevékenység helye

Nyilvántartási száma
(egyéni vállalkozó esetén)

4994661

Regisztrációs
száma
(kistermelő esetén)

Statisztikai száma

44133230-4711-231-03

Címe

6524
Dávod,
Madách u.
5.

Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)

működési terület jegyzéke
a működési területével érintett települések,
vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése
(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében)

közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön folytatott
értékesítés esetén)

Üzlet

Kereskedelmi tevékenység formája
Termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helye és időpontja,
illetve a szervezett utazás
keretében tartott rendezvény esetén
az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja
(üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban
(a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Címe

6524 Dávod,
Madách u. 5.

Helyrajzi száma

1628

Elnevezése

Nyitvatartása

ÉVA-ABC

2

Alapterülete (m )

2014.07.24

2016.12.15

6524 Dávod,
Tolbuchin u. 8.

901

Szebeni-butik

45

109/2009

Szántói sütő kft.

Hercegszántó, Petőfi S. u. Hercegszántó, Petőfi
18.
S. u. 18.

03-09-101722

11023706-1071-113-03

6524
Dávod,
Tolbuchin u.
8.

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod,
Tolbuchin u. 8.

901

2. számú
önkiszolgáló bolt

70

119/2012

Dávodi Gyógyfürdő Kft.

1121 Budapest,
1121 Budapest, KonkolyKonkoly-Thege u. 29Thege u. 29-33.
33.

01-09-983999

23915620-9604-113-01

6524
Dávod,
Béke tér 1.

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod, Béke
tér 1.

1526/1

Büfé

111

120/2012

Dávodi Gyógyfürdő Kft.

1121 Budapest,
1121 Budapest, KonkolyKonkoly-Thege u. 29Thege u. 29-33.
33.

01-09-983999

23915620-9604-113-01

6524
Dávod,
Béke tér 1.

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod, Béke
tér 1.

1526/5

Büfé 2.

34

123/2012

Dávodi Gyógyfürdő Kft.

1121 Budapest,
1121 Budapest, KonkolyKonkoly-Thege u. 29Thege u. 29-33.
33.

01-09-983999

23915620-9604-113-01

6524
Dávod,
Rákóczi u.
55.

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod,
Rákóczi u. 55.

1651,1652

Hotel FortunaÉtterem-Bár

618

DÁV-AGRO Kft.

6524 Dávod, Zombori
6524 Dávod, Zombori u.
u. 7. (népesség
7. (népesség nyilvántartás
nyilvántartás adatai
adatai alapján Zombori u.
alapján Zombori u. 19.
19. 4. ajtó
4. ajtó

03-09-12377

23059115-4778-113-03

6524
Dávod,
Zombori u.
19. 4. ajtó

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod,
Zombori u. 19. 4.
ajtó

1160/3; 1160/4

Gazdabolt,
Barkácsbolt

50+50

144/2017.

Gombár Ferencné

6524 Dávod, Munkácsy u.
13.

6524 Dávod,
Munkácsy u. 13.

4060536

44191665-4711-231-03

6524
Dávod,
Petőfi u. 1517.

Üzletveb folytatott kereskedelmi
tevékenység

6524 Dávod,
Petőfi Sándor u.
37.

6524 Dávod,
Petőfi u. 15-17.

481

517

DÁVOD ABC

100 forintos bolt

H-P 5ó 30p -18ó
Szombat: 5ó 30p12ó; V: 7ó- 10ó

H-P 7ó 30p - 11ó;
15ó-17ó Szombat:
8ó -11ó; V: zárva

2005.07.25

1997.08.18

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

1997.06.24

2012.06.06

6524
Dávod,
Tolbuchin u.
8.

24888385-4711-113-03

Módosítása

2007.06.05

44034540-4719-231-03

03-09-129894

Megkezdése

2012.05.15

5058924

OTICHEN-MARKET KFT.

Engedély hatálya

2009.06.05

6524 Dávod,
Tolbuchin u. 8.

143/2017

Engedélyszám

Kiskereskedelem,
vendéglátás

6524 Dávod, Gárdonyi u.
4.

6524
Dávod,
Petőfi
Sándor u.
37.

Engedélyt kiállító
hatóság

2012.05.15

Szebeni Józsefné

6525 Hercegszántó,
Felszabadulás u. 9.

Termékek megnevezése

2007.06.28

37/1997

6525 Hercegszántó,
Felszabadulás u. 9.

Termékek köre

Kiskereskedelem,
vendéglátás

80

H-P 6ó - 19ó; Szo:
6ó - 12ó; V: 6ó 11ó

Szeszesital-kimérést

2009.09.14

Csárda

JULCSI ABC

Nagykereskedelem

A 209/2010. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdésben
meghatározott
tevékenységet

Kiskereskedelem

1517/2

494

Kiskereskedelem
(megjelölve a
vendéglátást,
amennyiben ilyen
tevékenységet folytat)

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszesital;
1.5. Hús- és hentesáru, 1.8. Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, sör, pezsgő, alkoholtermék, bor,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.);
köztes alkoholtermék
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, fűszer, száraztészta, kávé, tea,
ecet, méz, bébiétel stb.)

6524 Dávod, Béke
tér 8.

6524 Dávod,
Kossuth u. 20.

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

1997.08.21

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A Jöt. 3. § (2) bekezdése
szerintiek megnevezése

Kiskereskedelem

6524
Dávod,
Béke tér 8.

65737107-4711-231-03

Megnevezés és sorszám
a 6. melléklet alapján

4. Ruházat (gyermek női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő); 43. Emlék- és ajándéktárgy;

61730885-5610-231-03

26786683

Megnevezés és sorszám
a 3. melléklet alapján
(üzletköteles termék esetén)

Kiskereskedelem,
vendéglátás

3375946

6524
6524 Dávod, Szabadság
Dávod, Szabadság u.
u. 22.
22.

Üzlethez létesített gépjárművárakozóhelyek (telekhatártól mért
távolsága és elhelyezése)
(napi fogyasztási cikket értékesítő
üzlet esetén)

Kereskedelmi tevékenység

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital,
alkoholmentes-, és szeszesital; 1.11.
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és
zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
fűszer, száraztészta, kávé, tea, ecet, méz,
köztes alkoholtermék
bébiétel stb.); 1.9. Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

6524 Dávod,
Alkotmány u. 7.

Tihanyi Ernőné

Üzlethez létesített gépjárművárakozóhelyek száma
(napi fogyasztási cikket
értékesítő üzlet esetén)

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Kiskereskedelem

6524 Dávod, Alkotmány u.
7.

140/2016

Árusítótér nettó alapterülete
(napi fogyasztási cikket értékesítő
üzlet esetén)

Az üzletben folytat-e

30

Galló Jánosné

6524
Dávod,
Kossuth. u.
20.

Vásárlók könyve használatba vételének időpontja
(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4)
bekezdése szerinti esetben)

Tevékenység jellege

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszesital;
1.6. Hal; 1.9. Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.);
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, fűszer, száraztészta, kávé, tea,
ecet, méz, bébiétel stb.); 18. Papír- és
írószer, művészellátó cikk (vászon állvány
stb.); 20. Illatszer, drogéria; 26. Sportszer,
sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár, és
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.); 27. Játékáru

26/1999

131/2014

Befogadóképessége
(vendéglátó üzlet esetén)

Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

Festékek, lakkok

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital,
alkoholmentes-, és szeszesital; 1.9.
sör, bor, pezsgő, alkoholtermék,
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
köztes alkoholtermék
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital,
alkoholmentes-, és szeszesital; 1.9.
sör, bor, pezsgő, alkoholtermék,
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
köztes alkoholtermék
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital,
alkoholmentes-, és szeszesital; 1.9.
sör, bor, pezsgő, alkoholtermék,
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
köztes alkoholtermék
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
9. Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk; 13. Festék, lakk; 14.
Vasáru, barkács, és építési anyag; 15.
Szaniteráru; 21. Háztartási tisztítószer,
2. kémiai biztonságról szóló törvény vegyi áru; 22. Gépjármű-és motorkerékpárszerinti veszélyes anyagok és
üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag,-hűtőanyag és
keverékek, kivéve a Jöt. Szerinti
adalékanyag; 24. Palackos gáz; Sportszer,
tüzelőanyag, propán vagy propánsporteszköz (horgászfelszerelés,
bután gáz és az üzemanyag; 3. az
kempingcikk, csónak, kerékpár és
egyes festékek, lakkok és járművek
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
javító fényezésére szolgáló termékek
kiegészítők, stb.); 29. Tapéta,
szerves oldószer tartalmának
padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 30. Virág
szabályozásáról szóló
és kertészeti cikk; 32. Állateledel,
kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek; 4. állatgyógyászati
takarmány; 33. állatgyógyászati termék; 37.
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati
készítmények és hatóanyagok; 6.
cikk, növényvédő szer, termésnövelő
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági
felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal,
zsineg stb.)

80

120

54

5

2017.01.31

2007.10.17

50

2

2

5

2. a kémiai biztonságról szóló törvény
szerinti
veszélyes
anyagok
és
keverékek, kivéve Jöt. Szerinti
tüzelőolaj, propán-bután gáz és az
üzemanyag (21 háztartási tisztítószer,
vegyi áru

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital,
alkoholmentes-, és
szeszesital; 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, sör, bor, pezsgő, alkoholtermék,
köztes alkoholtermék
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,
fűszer,száraztészta, kávé, tea, ecet, méz,
bébiétel stb ) 20. Illatszer, drogéria; 21
Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 24.
palackos gáz; 32. Állateledel, takarmány

Kiskereskedelem,
vendéglátás

Igen

Igen

Igen

1999.12.06

Igen

Kiskereskedelem

Kiskereskedelem

5

1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari
termék
1.5. Hús- és hentesáru
1.6. Hal
1.7. Zöldség- és gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
2. a kémiai biztonságról szóló törvény 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
szerinti veszélyes anyagok és
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
fagylalt és jégkrém stb.)
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
gáz és az üzemanyag;
(21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru) savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, fűszer, száraztészta, kávé, tea,
ecet, méz, bébiétel stb.)
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.)
3. Textil (szövet, ruházati méteráru,
háztartási textiltermék, lakástextília,
ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,

Alkoholtermék, sör, bor,
pezsgő, köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

2

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes-és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.); 1.11. Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, só,
fűszer,száraztészta, kávé, tea, ecet, méz,
2. a kémiai biztonságról szóló törvény bébiétel stb ) 3. Textil (szövet, ruházati
méteráru, háztartási textiltermék,
szerinti veszélyes anyagok és
lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután törölköző, közőfonal, hímzéshez, valamint
gáz és az üzemanyag;
takaró és szőnyeg készíéshez szükséges
(21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru) alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb,
stb.);11. audiovizuális termék (zenei- és
video felvétel, CD, DVD stb.); 16. Könyv;
17. Újság napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány; 18. Papír-és írószer,
művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria; 21 Háztartási
tisztítószer, vegyi áru; 27. Játékáru; 30.
Virág és kertészeti cikk; 32. Állateledel,
takarmány

Alkoholtermék, sör, bor,
pezsgő, köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

1.5 Hús és Hentesáru
termékkör; 1.6 Hal
termékkör 1.10. tej
tejtermék
termékkör,1.1 Meleg,
hideg étel termékkör,
1.4 Cukrászati
készítmény, édesipari
termék termékkör;
1.11 Egyéb élelmiszer
termékkör

1.5 Hús és Hentesáru
termékkörből:
engedélyezett gyártó által
előállított helybe szállított
húskészítmények; 1.6 Hal
termékkörből: friss
halászati termék,
engedélyezett
előállító/forgalmazó helyről
származó fogyasztói
csomagolású halászati
készítmények (pl: füstölt
halkészítmény); 1.10 tej,
tejtermék termékkörből:
engedélyezett helyről
származó fogyasztói
kiszerelésben kiszállított
valamennyi termék nyers
tej kivételével, 1.1. Meleg
Hideg étel termékkörből:
helyben sütött, fagyasztott
pékáru, 1.4. Cukrászati
készítmény, édesipari
termék, termékkörből: nem
helyben, engedélyezett
gyártó által előállított és
csomagolt sós és
édesipari termékek, 1.11
Egyéb élelmiszer
termékkörből: valamennyi
termék

1.4. Cukrászati
készítmény, édesipari
termék termékkörből a
nem helyben,
engedélyezett gyártó által
készített hűtést igénylő
cukrászati készítmények,
gyártó által előállított és
1.4. Cukrászati
csomagolt sós és édesipari
készítmény;
termékek
1.10 tej, tejtermék
1.10 tej, tejtermék
termékkör ;
termékkörből:
1.11 Egyéb élelmiszer
engedélyezett helyről
termékkör
származó fogyasztói
kiszerelésben kiszállított
valamennyi termék nyers
tej kivételével,
1.11 Egyéb élelmiszer
termékkörből: valamennyi
termék

Bács-Kiskun
Megyei
Kormánygivatal
Bajai Járási
Hivatala

BK011/005/4723/2016.

2016.12.13-tól
visszavonásig

2010.03.17

Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Bajai Járási
BKHivatalának
01/EBAO/27Élelmiszerlánc – 3/2017
Biztonsági és
Állategészségügy
i Osztálya

visszavonásig

2017.02.01

42849

Megszűnése

