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B-E 3/1997.
Németh Géza 
8441 Márkó, 

Kálvária u. 11.
55213659

56554911-
4711-113-

19

8441 Márkó, 
Kálvária u. 

11.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

hétfő-
péntek: 

7.00-11.00 
és 14.00-

17.00, 
szombat: 

7.00-12.00, 
vasárnap: 
7.00-9.00, 

DOMINÓ 72 1997.04.
16.

2. kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
Szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag. 3. egyes festékek, lakkok 
és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozó termékek; 5. fegyver, lőszer, robbanó 
és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, 

polgári célú pirotechnikai tevékenységek 
felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti 

játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és 
a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott 

meghatározott feltételekkel; 8. „A” és „B” 
tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a 
Jöt szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és
szeszesital 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, 1.10.tej,tejtermék,
1.11.egyéb élelmiszer, 3.textil, 4.ruházat, 7.bútor,lakberendezés,
háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 11.audiovízuális
termék, 14.vasáru, barkács, 18. papír, írószer, művészetellátó cikk,
20.illatszer, drogéria, 21.háztartási tisztítószer, vegyi áru,
24.palackos gáz, 27.játékáru, 32.állateledel,, 43.emlék-és
ajándéktárgy,

alkoholt
ermék, 

sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 

alkoholt
ermék

x 1997-04-16 9/12/2020

B 1/1999.
VILÉP 2003 Kft. 

8441 Márkó, 
Rózsafa u. 30/A.

Cg. 19-09-
506775

12967850-
4322-113-

19

8441 Márkó, 
Rózsafa u. 

30/a.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

VILÉP 
2003 Kft. 

vegyeskeres
kedelem -
iparcikk 
jellegű 

vegyeskeres
kedés

64 1999.10.
26. 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk x 1999-10-26

B 19/2000.

IHÁSZ 
Kereskedőház 

KFT. 5000 
Szolnok, Thököly 

út 80.

Cg. 16-09-
002478

11264219-
4519-113-

16

8441 Márkó, 
Petőfi u. 16.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

IHÁSZ 
Kereskedőh

áz 2. sz. 
TELEP

2000.09.27. 37. mezőgazdasági tevékenységhez szükséges eszközök 52. 
mezőgazdasági ipari gép, berendezés x 2000-09-27

kereske
delmi 

ügynöki 
tevéken

ység

V
e
n
d
é
g
l
á
t
á
s

kiskere
skedele

m

nagyke
resked
elem

szeszesi
tal-

kiméré
st,

meghatár
ozott 

tevékenys
éget;

kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység 
jellege

üzletben 
folytatnak

külön 
engedélyhez 

kötött 
kereskedelm

i 
tevékenysége

t

kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének 
idõpontja

kereskedelmi 
tevékenység 

módosításának 
idõpontja

kereskedelmi 
tevékenység 

megszűnésének 
idõpontja

A 
jövedéki 
adóról 
szóló 

törvény 
szerinti 
jövedéki 
termékek

NYILVÁNTARTÁS A KERESKEDŐKRŐL, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÉS A BEJELENTETT ÜZLETEKRŐL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B/E
Nyilvántartá

sba vétel 
száma

Kereskedő neve, 
címe illetve 
székhelye

kereskedõ 
cégjegyzékszám

a, vállalkozói 
nyilvántartási 

száma, illetve a 
kistermelõ 

regisztrációs 
száma

kereskedõ 
statisztikai 

száma

kereskedelmi 
tevékenység 

helye:

kereskedelmi 
tevékenység helye 
szerinti bontásban 

a kereskedelmi 
tevékenység 

formája

napi/heti 
nyitvatartási 

idõ

üzlet 
elnevezése

üzlet 
alapterü

lete 
(m2),

vendégl
átó 

üzlet 
esetébe

n 
befogad

ó-
képessé
ge (fő)

vásárlók könyve 
használatba vételének 

idõpontja

termékek megnevezése és sorszám 3.sz melléklet 
alapján Egyéb termékek megnevezése 6.sz melléklet alapján



B-E 21/2001.
Leitold Tükör Kft. 
8200 Veszprém, 

Akácfa u. 22.

Cg. 19-09-
504108

11670731-
2312-113-

19

8441 Márkó, 
Padányi Biró 

Márton tér 
10.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

9.30-17.30, 
szombat: 

9.30-13.00, 
vasárnap: 

zárva

Leitold 
Tükör Kft. 
Mintabolt

51 2001.11
.25.

8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 
anyag, kivéve a Jöt. Szerinti tüzelőolaj, propán 

vagy propán-bután gáz és üzemanyag
15. szaniter áru x 2001-11-25

B-E 3/2010.

Lichtenstein és 
Társa Élelmiszer 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 
8441 Márkó, 
Petőfi u. 11.

Cg. 19-06-
506747

21410428-
4711-212-

19

8441 Márkó, 
Petőfi u. 11.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység 

illetve mozgóbolt 
útján folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

6.30-18.00 
szombat: 

6.30-12.00, 
vasárnap: 

7.00-10.00

„Élelmiszer 
jellegű 

vegyesbolt”
38 2010.04.

22.

2. kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
Szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag

1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszesital, 1.3. csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszesital, 1.4. 

cukrászati készítmény, édesipari termék, 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, 4. ruházat, 

14. vasáru, barkács, 20. illatszer, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru, 
24. palackos gáz, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 43. emlék-

és ajándéktárgy,

alkoholt
ermék, 

sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 

alkoholt
ermék

x 2010-04-22 2014-08-12

B 1/2013.
„PAULA KKT.”  

8441 Márkó, 
Petfői u. 86.

Cg. 19-03-
500422

27218547-
5610-211-

19

8441 Márkó, 
Iparos utca 
026/298. 

hrsz.

mozgóbolt útján 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység a 
kereskedelmi 
tevékenység 

helyén

Hétfő-
péntek: 

7.00-17.00

„Lángossüt
ő-büfé” 8 2013.03.

01.
1.1. meleg-hideg étel, 1.2. kávéital, 1.3. palackozott alkoholmentes 

ital, 1.9. édességáru x x

VM. 
Korm.VP. 
Jár.Hiv.Jár.
Állateü.és 

Élelm.Ell.H
iv.,száma: 

21-04-KüE-
00385. 

Visszavoná
sig. 

Melegkony
hás étel-
helyben,

2013-03-01

B 1/2014.
Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, 

Dunavirág u. 2-6.

Cg. 01-10-
042463

10901232-
5310-114-

01

8441 Márkó, 
Padányi Biró 
Márton tér 7.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

8.00-12.00 
és 12.30-

15.30 
szombat-
vasárnpa: 

zárva

Márkó 
Posta 25 2014.06.13.

1.3. csomagotl kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és
szesze ital, 1.9. édességáru, 1.11.egyéb élelmiszer, 7. bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 11.
audovizuális termék, 12.telekommunikációs cikk,16. könyv,
17.újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír -és
írószer, művészeellátó cikk, 27. játékáru, 37. mezőgazdasági termék
(csak vetőmag., 39. optikai cikk, 43. emlék-és ajándéktárgy, 44.
numizmatikai termék, 45.kreatív-hobbi és dekorációs termék.

x 2014-06-13

B 1/2010.

Molnárkert 
Presszó 

Szolgáltató Kft. 
8441 Márkó, 
Kálvária u. 5.

Cg. 19-09-
507602

13284419-
5540-113-

19

8441 Márkó, 
Kálvária u. 

7.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

6.00-22.00 
szombat-
vasárnap: 

6.00-24.00

„MOLNÁR
KERT 

Söröző”
80 70 1/2/2010

1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszesital,  1.3. Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital, 1.9. 

édességáru,  

alkoholt
ermék, 

sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 

alkoholt
ermék

x x x 2010-01-02 2014.09.30



B 3/2015.
NAPCSILLAG 
Kft. 8400 Ajka, 
Hársfa u. 1/B.

Cg. 19-09-
507461

13237912-
4719-113-

19

8441 Márkó, 
Iparos u. 12.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 
06.00-
21.00

EUROFAM
ILY-HAPP 
RAKTÁR

4.000 2015.07.09.

1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital, 1.9. 
édességáru, 1.11. egyéb élelmiszer, 1.12. közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék, 2. dohánytermékeket kiegészítő termék 3. textil,  
4.ruházat, 5. babatermék, 7. bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk, 16.könyv, 20. illatszer, 
drogéria,25. Óra-és ékszer, 26. sportszer, sporteszköz, 27. játékáru, 
32. állateledel, 37. vetőmag, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 42. 
díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43.emlék-
és ajándéktárgy, 45.kreatív-hobbi és dekorációs termék

alkoholt
ermék, 

sör, bor, 
pezsgő

x 2015.07.09

B-E 1/2016.

Irmes Zsolt Károly 
(vállalkozói 
tevékenység 

öröklése: Irmes 
Károlyné) 

53707608
69802630-
4726-231-

19

8441 Márkó, 
Petőfi u. 48.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

6.00-18.00, 
szombat: 

6.30-14.30, 
vasárnap: 

7.00 – 
10.00

Márkó ABC 120
2019.06.18. 
(VA696651-
VA696675)

2. kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
Szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag. 3. egyes festékek, lakkok 
és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozó termékek; 5. fegyver, lőszer, robbanó 
és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, 

polgári célú pirotechnikai tevékenységek 
felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti 1., 
2. és 3. pirotechnikai osztályba tarozó termékek, 

az ott meghatározott kivételekkel. 

1.1. meleg-,hideg étel, 1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszesital, 
1.3.csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alholmentes-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, 1.10.tej,tejtermék, 1.11.egyéb 
élelmiszer, 1.12.közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, 2. 
Dohányterméket kiegészítő termék, 3.textil, 4.ruházat, 5.babatermék, 
6.lábbeli-és bőráru, 7.bútor,lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechniaki cikk, 9.villamos háztartási készülék, és 
villamossági cikk, 10.audió-és videó berendezés, 11.audiovizuális 
termék, 14.vasáru, barkács, 15.szaniteráru, 16.könyv, 17.újság, 
napilap, folyóirat,periodikus kiadvány, 18.papír,és írószer, 
művészellátó cikk, 21.háztartási tisztítószer, 25.óra-és ékszer, 
27.játékáru, 29.tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30.virág és 
kertészeti cikk, 32.állateledel, takarmány, 37.mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, a tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép, 38.fotócikk, 42.díszműáru, műalkotás, népművészeti és 
iparművészeti áru, 43. emlék-és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és 
dekorációs termék.

sör. 
Csendes 

és 
habzóbo
r, egyéb 
csendes 
és habzó 
erjesztet

t ital, 
köztes 

alkoholt
ermék, 

alkoholt
ermék,

x

VM.Korm.
hiv.VP-i 

Járási 
Hiv.Agrárü

gyi 
Főosztály 

Élelmiszerl
ánc-

biztonsági 
és 

Állategészs
égügyi 

Osztály, 
visszavonás
ig.száma:21-

04-KüE-
02088.term

ék:friss 
hús,hűtést 
igénylő tej 

és 
tejtermék.

2016-01-01

2016-01-
20,2016-02-15, 

2016-04-28, 
2016-05-26; 
2019-06-24.

B-E 2/2016.
NAPCSILLAG 
Kft. 8400 Ajka, 
Hársfa u. 1/B.

19-09-507461
13237912-
4719-113-

19

8441 Márkó, 
Iparos u. 12.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
péntek: 

6.00-22.00 
szombat-
vasárnap: 

zárva

EUROFAM
ILY-HAPP 
RAKTÁR 

II.

5500
2016.01.26. 
[0086076-
0086100]

2. kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
Szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag. 8.az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag, kivéve a Jöt. Szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és
szeszes ital, 1.9. édességáru, 1.11. egyéb élelmiszer, 1.12.
közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, 2. dohánytermékeket
kiegészítő termék 3. textil, 4.ruházat, 5. babatermék, 7. bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9.
villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. audiovizuális
termék, 16.könyv, 18. papír-és írószer, művészellátó cikk, 20.
illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru, 25. Óra-és
ékszer, 26. sportszer, sporteszköz, 27. játékáru, 28. közérzettel
kapcsolatos nem élelmiszer termék, 29. tapéta, padlóburkoló,
szőnyeg, függöny, 32. állateledel, takarmány, 37. mezőgzadasági,
méhészeti és borászati cikk, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40.
kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. temetkezési kellék, 43. emlék-
és ajándéktárgy, 45.kreatív-hobbi és dekorációs termék,

alkoholt
ermé, 

sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 

alkoholt
ermék

x 2016-01-26

B 3/2016.
Szommer Róbert 

8441 Márkó, 
Petőfi utca 36.

42231085
6700479-
5479-923-

19

mozgóbolt útján 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység 

(frsz: LBA-578 
)Sóly-Litér-
Papkeszi, 

Királyszentistván-
Vilonya-Zánka-

Tagyon, 
Szentantalfa-

Balatoncsicsó, 
Szentjakabfa, 

Óbudavár, 
Mencshely, 
Dörgicse, 
Vászony, 
Pécsely, 

Balatonszőlős,

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital, 1.4.cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. hús-és 

hentesáru (friss hús kivételével), 1.6. hal (friss halászati termék 
kivételével) 1.7. zöldség-és gyümölcs, 1.8. kenyér-és pékáru, 

sütőipari termék, 1.9. édességáru, 1.11. egyéb élelmiszer

x 2015-04-17



B 4/2016.

MÁRKÓ-
GASZTRO KFT. 

8441 Márkó, Viola 
u. 5/D.

19-09-518598
25599404-
5610-113-

19

8441 Márkó, 
Padányi Biró 
Márton tér 9.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő-
csütörtök: 
11.00-
21.00, 
péntek-
szombat: 
11.00-
22.00, 
vasárnap: 
zárva

MÁRKÓI 
CSÁRDA 200 100

2016.09-19. 
(1330601-
1330625)

1.1. Meleg-hideg étel,
1.2. kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszesital,
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

alkoholt
ermék, 
sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 
alkoholt
ermék

x x x x

VM.Korm.
hiv.VP-i 
Járási 
Hiv.Élelm.
Bizt.és 
Állateü.Osz
t. Hatály: 
visszavonás
ig.száma:21-
04-KüE-
01434. 
Termék: 
meleg-
hideg étel

2016-09-19 2016.12.06., 
2017.06.08.

B 5/2016.
Schumacher János 

8441 Márkó, 
Petőfi u. 44.

50834088
67837739-
4690-231-

19

Üzleten kívül 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység, 
csomagküldő 
kereskedelem- 
Magyarország

4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli-és bőráru, 7. Bútor, lakber., ht. felsz.,
világítástech. cikk, 8. Hangszer, 9. Vill.ht. készülék és vill. cikk, 10. Audió-és
videó berend., 11. Audiovizuális termék, 12. Telekomm. cikk, 14. Vasáru,
barkács, 15. Szaniteráru, 16. Könyv, 19. Számítógépes hardver-és szoftver
termék, 20. Ill., drogéria, 21. Ht. tiszt., vegyi áru ,25. Óra-ékszer, 26. Sportszer,
sporteszk., 27. Játékáru, 29. Tapéta, padlóburk., szőnyeg, függöny, 30. virág és
kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 34. Szexuális termék, 37.
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a tev. Szüks. eszköz, kisgép, 38.
Fotócikk, 39. Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41.
Temetkezési kellék, 42. Díszműáru, műalkotás, népműv. és iparműv. áru, 43.
Emlék-és ajándéktárgy, 44. Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és
dekorációs termék, 46. Használt cikk, 47. Személygépjármű, 48. Egyéb
gépjármű, 49. Személygépjármű és egyéb gjmű-alkatrész és – tartozék, 50.
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 51. Mezőgazdasági
nyersanyag, termék, 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés, 53. Irodagép-
,berendezés, irodabútor, 54. Speciális gép, berendezés, 56. Egyéb termelési célu
alapanyag termék, 58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki
nem váltott zálogtárgy.

x 2016-10-12

B 1/2017.

DEBY-BIKE 
KFT. 8441 

Márkó,Bakonyi u. 
3.

Cg.19-09-
512531

12449880-
4779-113-

19

8441 Márkó, 
Bakonyi u. 

3.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

hétfő: 
13.00-
17.00,  

kedd: 08.30-
17.30, 
szerda: 
zárva: 

csütörök: 
08.30-
17.30, 

péntek:10.0
0-17.30, 
szombat: 
08.00-
12.00, 

vasárnap: 
zárva 

DEBY-
BIKE 16

2017.04.10. 
(BF837561-

837580)

26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár 
és alkatérsz, tartozék, lovas felszerlés, kiegészítők stb.), 46.használt cikk 
(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használat cikk, régiség)

x 2017-04-10
2017.10.02.; 
2018.10.01.; 
2019-04-01.

B 2/2017.
Pálfi Kálmán 8441 
Márkó, Petőfi u. 
84.

51971665
75635518-
4799-213-

19

8441 Márkó, 
Petőfi u. 84.

üzleten kívüli 
kereskedelm 30. kertészeti cikk x 2017-11-29

B 3/2017.
Török Klaudia 
8441 Márkó, 
Petőfi u. 12.

51947853
68578051-
4799-231-

19

8441 Márkó, 
Petőfi u. 12.

üzleten kívüli 
kereskedelem 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 
cikk; 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 59. 

Egyéb: gázkazánalkatrész, egyéb háztartási termék, lakásfelszerelés
x 2017-12-11



B 1/2019.
NAPCSILLAG 
Kft. 8400 Ajka, 
Hársfa u. 1/B.

19-09-507461
13237912-
4719-113-

19

8441 Mákó, 
Iparos u. 12.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység 

hétfő-
péntek: 
6.00-22.00, 
szombat: 
6.00-14.00 
vasárnap: 
zárva

EUROFAM
ILY-HAPP 
RAKTÁR 
III. 

5400
2019.02.06 
(AA0291051-
AA0291075)

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital, 1.9, édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru (nem veszélyes anyagok, keverékek)

enerigat
ermék, 
sör, 
csendes 
és 
hbzóbor
, egyéb 
sendes 
és habzó 
erjeszett 
ital, 
köztes 
alkoholt
ermék

x 2019-03-01

B 2/2019.

Kovácsné Széplaki 
Borbála 8441 
Márkó, Padányi 
Biró Márton tér 3. 

52602957
69034365-
8299-231-

19

8441 Márkó, 
Padányi Biró 
Márton tér 3.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

hétfő: 
15.00-
17.00, 
kedd: 
zárva, 
szerda: 
15.00-
17.00, 
csütörtök: 
zárva, 
péntek: 
15.00-
17.00, 
szombat-
vasárnap: 
zárva

KB 
virágálmok 60

BG059881-
BG059900;
 2019-02-15

30. Virág és kertészeti cikk x 2019-02-15 2/16/2019 4/29/2019

B 3/2019.

VIANNI 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 1112 
Budapest, Tóberek 
u. 2. B. ép. I/117.

01-09-916344
11526443-
4690-113-

01

8441 Márkó, 
Iparos utca 1-
3.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység, 
csomagküldő 
kereskedelem

hétfő-
péntek: 
7.00-16.00, 
szombat-
vasárnap: 
zárva

VIANNI 
Raktár 2822

2. A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló
törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és
az üzemanyag; 8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az
üzemanyag 

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, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 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, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.)
6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai
cikk, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék
(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)
14. Vasáru, barkács, és építési anyag (építési anyag kivételével), 15. Szaniteráru, 16.
Könyv,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, 32. Állateledel,
takarmány, 34. Szexuális termék, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) (növényvédő
szer, termésnövelő anyag kivételével), 38. Fotócikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi
cikk, 43. Emlék-és ajándéktárgy, 45.Kreatív-hobbi és dekorációs termék

x 2019-07-26 2020-01-23.
2020-02-06.

B 4/2019.
Bognár Tamás 
8441 Márkó, 
Jázmin utca 7.

53904757
69938915-
4690-231-

19

mozgóbolt útján 
folytatott 

kereskedemi 
tevékenység

59. virágkötészeti kellékek x 2019-07-24

B 1/2020
Lajos Sándor 8441 
Márkó, Petőfi utca 
104.

54606634
55864372-
4532-231-

19

csomagküldő 
kereskedelem 

(Magyarország)
49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék x 2020-02-27

B 2/2020

Krenácsné 
Hetlinger Judit   
8441 Márkó, 
Ibolya u. 15.

53169303
79273530-
4791-231-

19

csomagküldő 
kereskedelem 

(Magyarország)

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)                     7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                                                                                                   
25. Óra- és ékszer    

x 2020-09-02

B 1/2021

Hagymácska 2003 
Kft.            8441 
Márkó, Ibolya u. 
8.

19-09-507181
13121051-
4631-113-

19

üzleten kívüli 
kereskedelem 

Hagymácsk
a 2003 Kft. 
raktárhelyis
ég

1.7 Zöldség és gyümölcs x 2021-02-01



B 2/2021
Dodod Erik    
8441 Márkó, 
Petőfi u. 39/A.

55579739
56880348-
4778-231-

19

üzleten kívüli 
kereskedelem 23. Háztartási tüzelőanyag x 2021-06-14


	Munka1

