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1 1/2018 2018.01.02 ZIZI Vendéglő és Pizzéria 8409 Úrkút Rákóczi utca 47. ZIZIVP-16 Bt. Bejelentés köteles Aktív

Meleg-, hideg étel | Kávéital, 
alkoholmentes- és szeszes ital | 
Cukrászati készítmény, édesipari 
termék | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | 
Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék 114

2 2/2018 2018.01.02 Úrkút Postabolt 8409 Úrkút Rákóczi utca 47. Magyar Posta Zrt. Bejelentés köteles Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, 
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) | Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.) | Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk | Villamos 
háztartási készülék és villamossági 
cikk | Audiovizuális termék (zenei- és 
videó felvétel, CD, DVD stb.) | 
Telekommunikációs cikk | Könyv | 
Újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány | Papír- és írószer, 
művészellátó cikk (vászon, állvány 
stb.) | Számítógépes hardver- és 
szoftver termék | Illatszer, drogéria | 
Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
stb.) | Játékáru | Közérzettel 
kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) | 
Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép (pincegazdasági felszerelés, 
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 
stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | 55

3 3/2018 2018.01.02 Mini Friss 8409 Úrkút Május 1. tér 1. BE-SZONA Kft. Bejelentés köteles Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és 
pékáru, sütőipari termék | Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, 
túró, savanyított tejtermék stb.) | 
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, 
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) | Babatermék (csecsemő- és 
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk 
stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, 36

4 4/2018 2018.01.02 Virágbolt 8409 Úrkút Rákóczi utca 39/A. Novák Attila Bejelentés köteles Aktív Virág és kertészeti cikk 10
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5 5/2018 2018.01.02 Perem vegyesbolt 8409 Úrkút Mester utca 44. MaFia Kft. Bejelentés köteles Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 
és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) | Babatermék 
(csecsemő- és kisgyermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) | Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk | Illatszer, 
drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi 
áru | Állateledel, takarmány | Emlék- 684

6 6/2018 2018.01.02 TV-Videoszervíz 8409 Úrkút Temető utca 13. Nemes Zoltán Bejelentés köteles Aktív
Számítógépes hardver- és szoftver 
termék 16

7 7/2018 2018.01.02 Lila Akác 8409 Úrkút Rákóczi utca 27. Busznyák Mihályné Bejelentés köteles Aktív

Élelmiszer | Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 
és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) | Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, 69

8 8/2018 2018.01.03 Vegyesbolt 8409 Úrkút Zsófiapuszta utca  Busznyák Mihályné Bejelentés köteles Aktív

Élelmiszer | Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 
és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) | Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, 40

9 9/2018 2018.01.02 Harmati-Szoft 8409 Úrkút Orgona utca 14. Harmati Róbert Bejelentés köteles Aktív
Számítógépes hardver- és szoftver 
termék 16

10 11/2018 2018.01.02 Hús-hentesáru 8409 Úrkút Rákóczi utca 47. Tróbert Emil Bejelentés köteles Aktív Hús-és hentesáru | Hal 25

11 12/2018 2018.01.02 Zöldség-gyümölcs 8409 Úrkút Mester utca 2/A. Vértesi Károlyné Bejelentés köteles Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Zöldség- és 
gyümölcs | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, 
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) | Illatszer, drogéria 24
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12 15/2018 2018.01.02 Zöld Pont 8409 Úrkút Rákóczi utca 47. Antal Zöldker Kft. Bejelentés köteles Aktív

ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Zöldség- és 
gyümölcs | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, 
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru 33

13 16/2018 2018.01.03 Kék Túra Vendéglő 8409 Úrkút Rákóczi utca 39. Bujtor József Bejelentés köteles Aktív

Sör | Csendes és habzóbor | Köztes 
alkoholtermék | Alkoholtermék | Meleg-
, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital 60

14 17/2018 2018.01.03 Virágbolt 8409 Úrkút Temető utca 1/B. Rieger Ottóné Bejelentés köteles Aktív Virág és kertészeti cikk 24

15 19/2018 2018.01.03 Diófa Presszó 8409 Úrkút Kossuth utca 12. Rieger és Társai Bt. Bejelentés köteles Aktív

Sör | Csendes és habzóbor | Köztes 
alkoholtermék | Alkoholtermék | Meleg-
, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital | Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital | 
Cukrászati készítmény, édesipari 
termék | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 100

16 20/2018 2018.01.03 Makk Hetes presszó 8409 Úrkút Mester utca 44. MaFia Kft. Bejelentés köteles Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Palackos gáz | Sör | 
Csendes és habzóbor | Köztes 
alkoholtermék | Alkoholtermék 60

17 21/2018 2018.01.03 CLUB 2000 8409 Úrkút Május 1. tér 2/B. Farkas Péter Bejelentés köteles Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital | Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) 60
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18 24/2018 2018.01.03 Napsugár ABC 8409 Úrkút Rákóczi utca 47. Kardos Lajosné Bejelentés köteles Aktív

Meleg-, hideg étel | Kávéital, 
alkoholmentes- és szeszes ital | 
Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Textil (szövet, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges alapanyag, 
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | 
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő) | Villamos 
háztartási készülék és villamossági 
cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, 
és építési anyag | Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- 
és írószer, művészellátó cikk (vászon, 
állvány stb.) | Illatszer, drogéria | 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 
Háztartási tüzelőanyag | Játékáru | 
Virág és kertészeti cikk | Állateledel, 
takarmány | Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, 
növényvédő szer, termésnövelő 
anyag, a tevékenységhez szükséges 
eszköz, kisgép (pincegazdasági 
felszerelés, vetőmag, tápszer, 300

19 25/2018 2018.01.03 Diófa ABC 8409 Úrkút Kossuth utca 12. Clever Trans Kft. Bejelentés köteles Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | 
Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 
és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és 
étrend-kiegészítő termék 
(gyógynövény, biotermék, testépítő 
szer stb.) | Textil (szövet, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges alapanyag, 
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | 
Babatermék (csecsemő- és 
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk 
stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk | 
Villamos háztartási készülék és 
villamossági cikk | Audiovizuális 
termék (zenei- és videó felvétel, CD, 
DVD stb.) | Festék, lakk | Vasáru, 
barkács, és építési anyag | Szaniteráru 
| Papír- és írószer, művészellátó cikk 
(vászon, állvány stb.) | Illatszer, 
drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi 70
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20 27/2018 2018.01.03
Keller Krisztián - Kereskedelmi 
ügynöki tevékenység Keller Krisztián Bejelentés köteles Aktív

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria | 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

21 28/2018 2018.01.03
Nagy Viktória - Kereskedelmi 
ügynöki tevékenység Nagy Viktória Bejelentés köteles Aktív

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria | 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22 31/2018 2018.01.03
Keller Zoltán - kereskedelmi ügynöki 
tevékenyég Keller Zoltán Bejelentés köteles Aktív

Személygépjármű és egyéb gépjármű-
alkatrész és -tartozék

23 32/2018 2018.01.03 Gazdabolt, táp, takarmány 8409 Úrkút Sport utca 5/A. Prémné Onódi Barbara Bejelentés köteles Aktív

Virág és kertészeti cikk | Állateledel, 
takarmány | Állatgyógyászati termék | 
Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép (pincegazdasági felszerelés, 
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 
stb.) 40

24 33/2018 2018.01.03
Keller Krisztián - kereskedelmi 
ügynöki tevékenység Keller Krisztián Bejelentés köteles Aktív

Személygépjármű és egyéb gépjármű-
alkatrész és -tartozék

25 34/2018 2018.01.03
Farkas Kornél - üzleten kívüli 
kereskedelem Farkas Kornél Bejelentés köteles Aktív

Pattogatott kukorica | Vattacukor, 
cukorka

26 35/2018 2018.01.03
Pichler Zoltán - üzleten kívüli 
kereskedelem Pichler Zoltán Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőanyag

27 39/2018 2018.01.03
Obermayer László - üzleten kívüli 
kereskedelem Obermayer László Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőanyag

28 40/2018 2018.01.03
Max-Clean Kft. - üzleten kívüli 
kereskedelem Max-Clean Kft. Bejelentés köteles Aktív

Lábbeli- és bőráru | Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk | Hangszer | 
Villamos háztartási készülék és 
villamossági cikk | Audió- és 
videóberendezés | Vasáru, barkács, és 
építési anyag | Szaniteráru | Könyv | 
Újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány | Papír- és írószer, 
művészellátó cikk (vászon, állvány 
stb.) | Számítógépes hardver- és 
szoftver termék | Illatszer, drogéria | 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 
Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
stb.) | Játékáru | Közérzettel 
kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) | Tapéta, 
padlóburkoló, szőnyeg, függöny | 
Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy, 
kegyszer, egyházi cikk | Numizmatikai 
termék | Személygépjármű | Egyéb 

29 41/2018 2018.01.03
Tróbert Zsolt - üzleten kívüli 
keeskedelem Tróbert Zsolt Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőanyag
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