Kereskedő
Nyilvántartásba
vétel száma

Neve, címe, illetve
székhelye

Cégjegyzék száma,
vállakozi
nyilvántartási
Statisztikai
száma, illetve a
száma
kistermelő
regisztrációs száma

Az üzlet

napi/heti nyitvatartási ideje

Üzletek szerinti bontásban a
folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott

címe, hrsz-a

elnevezése

Tóth Zoltán 8400
Ajka, Béke u. 34.

3905777 53870766-4711- hétfő: 6,30- 10 óráig, kedd,
231-19
szerda, csütörtök, péntek:
6,30- 15 óráig, szombat:
6,30 órától 10,00 óráig
vasárnap: zárva

8452
Halimba,
Ady u. 19/A

ÉLELMISZER

Cseke Lajos, 8452
Halimba, Kossuth u.
43.

3939885 54018258-4778- hétfő, kedd: 16,00 - 18,00
231-19
óráig, szerda, csütörtök:
zárva, péntek: 16,00- 18,00
óráig, szombat, vasárnap:
7,00-900 óráig

8452
Halimba,
Kossuth u.
43.

GAZDABOLT

Szőrös Lászlóné
8452 Halimba, Ady
u. 19.

1894421 62548180-5212- hétfő, kedd:, szerda,
8452
231-19
csütörtök, péntek 6,30 órától Halimba,
17,00 óráig, szombat: 6,30- Petőfi u. 20.
13,- óráig, vasárnap: zárva

Harmati Péter
Lászlóné, 8452
Halimba, Halimba,
Dózsa u. 30.

9219431 64349482-7729- minden nap: de.: 9,00- 11,30 8452
231-19
óráig, du.: 14,30- 20,00 óráig Halimba,
Kossuth u.
30/A

üzletköteles termékek
alapterüle
megnevezése,
egyéb termékek megnevezése, sorszáma, a 6.
te (m2)
sorszáma a 3. melléklet melléklet alapján,
alapján

Nagykereskedelem
(Ker.tv. 2. § 18. pont)

1.Élelmiszer, 1.1 Hidegétel 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszesital,,1.4. Cukrászati és édesipari termékek,
1.5. Hentesáru, 1.6 Hal, 1.7. Zöldség és gyümölcs,
1.8 Kenyér és pékárú , sütőipari termékek, 1.9
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb
élelmiszer, 2. Dohányáru, 20. Illatszer, 4.
Ruházat, 21. Háztartási tisztítószer, vegyiáru, 18.
Papír- írószer, 32. Állateledel, 7. Háztartási
felszerelés, 59. Egyéb: mirelít hús és
húskészítmény, mirelit zöldség, gyufa,
gázöngyújtó
12 6. növényvédő szerek 9. Villamossági cikk, 15. Szaniteráru, 24.
Palackos gáz, 32. Állateledel, takarmány, 37.
Mezőgazdasági és borászati cikk,
növényvédőszer, termés növelő anyag, vetőmag,
kötözőfonal, zsineg, 55. Ipari vegyi áru, 14.
Vasáru, barkács és építési anyag

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

nem

igen

nem

" Félpénzes"
olcsó áruk
boltja

24 1. dohánytermékek,
2. a kémiai
biztonságról szóló
veszélyes anyagok és
készítmények

1. Élelmiszer: 1.2.Kávéital, alkoholmentes és
szeszesital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve
palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.9.
Édességáru, csokoládé, deszert nápolyi, cukoráru,
1.11 Egyéb élelmiszer, 2. Dohányáru, 3. Textil,
16. Könyv, 18. Papír-és írószer, 20. Illatszerdrogéria, 21. Háztartási tísztítószer, vegyiáru, 27.
Játékáru, 32. Állateledel, takamány, 43. Emlék és
ajándéktárgy, 59. Egyéb: műanyag áru, háztatási
kiegészítő termékek (konyhai stb.)

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

"MINI VIDI"
Videotéka

42 1. dohánytermékek

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott
alkoholmentes és szeszes ital, 1. 9.Édességáru,
1.11. Egyéb élelmiszer, 2. Dohányáru, 3. Textil,
4. Ruházat, 5. Audiovizuális termékek, 16.
Könyv, 18. Papír, írószer, 20. Illatszer,drogéria,
21. Háztartási tisztítószer, 27. Játékáru, 43. Emlék
és ajándéktárgy, 59. Egyéb: gyufa, öngyújtó

b. az alkoholtermékek,
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

Halimbár Kft. 8452 Cg. 19-09-501753 11330899-5227- hétfő, kedd, szerda,
8452
Halimba, Kossuth u.
113-19
csütörtök: , péntek szombat: Halimba,
99.
6,00 órától- 21,00 óráig,
Petőfi u. 2.
vasárnap: 7,00 órától 21,00
óráig.

CSOCSÓ
BÜFÉ

90 1. dohánytermékek

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital,
alkoholmentes és szeszesital, 1.4. Cukrászati
készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru,
fagylalt, jégkrém, 2. Dohányáru.

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

Halimbár Kft. 8452 Cg. 19-09-501753 11330899-5227- hétfő, kedd, szerda,
8452
Halimba, Kossuth u.
113-19
csütörtök: 8,00 órától 11,00 Halimba,
99.
óráig péntek. 8,00 órától
Kossuth u.38.
15,00 óráig, szombat,
vasárnap: zárva

ÉVI ITAL DISZKONT
Megszűnt:
2011. január 28.

16 1. Dohánytermékek

1.3.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru,
1.11. Egyéb élelmiszer, 2.Dohányáru, 18.
papíráru, 21. Háztartási tisztítószer és vegyiáru

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

32 1. dohánytermék
2. kémiai
biztonságról szóló
törvény szerinti
veszélyes anyagok és
készítmények

1. Élelmiszer 1.3.Csomagolt kávé, dobozos
palackozott szeszesital, 1.5. hentesáru,
1.7.zöldség gyümölcs, 1.8. kenyér, pékáru, 1.9.
Édességáru, 1.10. tejtermékek, 1.11 egyéb
élelmiszer, 2. dohényáru, 2.1 Háztartási
tisztítószerek

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

1

2

86 1. dohánytermékek,
2. a kémiai
biztonságról szóló
veszélyes anyagok és
készítmények

a Jöt. 3. § (2) bekezdés Kiskereskedelem
szerinti termékek
(Ker.tv. 2. §
megnevezése
13.pont

3

Ha az üzletben külön
engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet
folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott
termékek körét,
megnevezését, továbbá a
külön engedélyt kiállító
hatóságot és a külön
engedély számát hatályát

nem

Kereskedelmi
tevékenység
megkezdésének,
módosításának
időpontja

1997.04.28
megszűnt. 2012.
február 28.

1997.04.28
megszűnt. 2012.
március 18.

nem

2001.08.28 .
MEGSZÜNT: 2010.
05. 10.

2005.07.04
megszűnt: 2011. 08.
03.

4

1999.06.01
módosítva 2011.
január 26. új nysz.:
10/2011

5

nem

1999.06.01

6

Takács József
Lászlóné 8452
Halimba, Ifjúság u.
36.

7

8948289 64096627-2-39 hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek szombat:
6,30 órától- 17,00 óráig,
vasárnap: 7,30 órától 11,00
óráig.

8452
Tercsi bolt
Halimba,Ifjúság u. 36.

2004.11.11,
megszünt: 2013.
április 30

nem

ANNEX 8451 Ajka, 1906-503600/4
Padragkút, Padragi u.
177.

27264184-5220- hétfő, kedd, szerda,
212-19
csütörtök, péntek : 6,00
órától 11,00 óráig, szombat
6,00 órától 11,00 óráig.

8452
Halimba,
Kossuth u.
40/A

SOMI ÁBC

ANNEX 8451 Ajka, 1906-503600/4
Padragkút, Padragi u.
177.

27264184-5220- hétfő, kedd, szerda,
212-19
csütörtök, péntek: 7,00
órától 13,00 óráig

8452
Halimba,
Kossuth u.
40/B

Vadász
Vendéglő

90 1. dohánytermékek
2.kémiai biztonságról
szóló törvényszerinti
veszélyes anyagok és
készítmények

1. Élelmiszer 1.2. Kávéital alkoholmentes és
szeszesital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos és
palackozott ital, Cukrászati és édesipari termékek,
1.5. hús hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség-és
gyümölcs, 1.8Kenyér- és pékáru, sütőipari
termékek, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék,
1.11. Egyéb élelmiszer, 2. Dohányáru, 5.
Babatermék, 7. Világítástechnika, 18, Papír- és
írószer, 20. Illatszer, 32. Állateledel, 59. Egyéb
(mirelitáru, háztartási vegyiáru)

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

nem

120 1. Dohánytermékek

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital,
alkoholmentes és szeszesital, 1.3. Csomagolt
kávé, dobozos és palackozott italok,
1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termékek,
1.5.Hús-hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldséggyümölcs, 1.9. Édességáru, 1.10 tej- tejtermék, 2.
Dohányáru

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

nem

CSOCSÓ
BÜFÉ és
DISZKONT

60 1. dohánytermékek

1.1 Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszesital, 1.3 Csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentesés szeszesital, 1.4Cukrászati készítmény édesipari
termék, 1.9 Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)1.11. Egyéb élelmiszer (étolaj, olajos
és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, liszt, rizs, stb.), 18. papír és
írószer, 32. állateledel(konzervek), 59.
Egyéb(konzervek, savanyúságok)

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

ÉDEN ABC

250 1. dohánytermék,
2. kémiai
biztonságról szóló
törvény szerinti
veszélyes anyagok és
készítmények

b. az alkoholtermékek, igen
c. a sör,
d.
a bor,
e. a
pezsgő,
f.
köztes
alkoholtermékek,
g. dohánygyártmány

nem

8

Módosítás:
2011.01.26.
megszűnt 2011. 06.
30. Új üzemeltető
lett

9

Halimbár Kft. 8452 Cg. 19-09-501753 11330899-5227- hétfő, kedd, szerda,
8452
Halimba, Kossuth u.
113-19
csütörtök: , péntek szombat: Halimba,
99.
6,00 órától- 21,00 óráig,
Petőfi u. 2.
vasárnap: 7,00 órától 21,00
óráig.
10

hétfő-től péntekig 6,00-tól
16,30 -ig szombat: 6,00-tól
11,30-ig, adventi vasárnap:
7,00-tól 10,00-ig

11/2011

12/2012

Székesi Sándor

Németh Istvánné

3982589

28371482

8452
Halimba,
Kossuth u.
40/A

542918907490231-19

65849655-4711231-19

hétfőtől péntekig 6-11, 1318, szombat 6-13 -ig,
vasárnap, 7,00- 11,30.-ig

8452
Halimba,
Zsu Élelmiszer
Ady u. 19/A

86

1. Élelmiszer, 1.1 meleg-, hideg étel, 1.2. kávéital,
alkoholmentes és szeszesital, 1.3. csomagolt kávé,
dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital,
1.4. cukrászati készítmény, 1.5. Hús- és hentesáru, 1.6.
hal, 1.7. zöldség- és gyümölcs, 1.8. kenyér- és pékáru,
sütőipari termékek, 1.9. édességáru, 1.10. tej,
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 2. dohányáru
(dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellékek), 4.
ruházat, 11. audiovizuális termékek, 17. újság, 18.
papír és írószer, 21. háztartási tisztítószer, vegyiáru,
32. állateledel, 59. egyéb( gyufa, öngyújtó, mirelitáru)

1. Élelmiszer, 1.1 meleg-, hideg étel, 1.2. kávéital,
alkoholmentes és szeszesital, 1.3. csomagolt kávé,
1. dohánytermék,
dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital, b. az alkoholtermékek,
2. kémiai
1.4. cukrászati készítmény, 1.5. Hús- és hentesáru, 1.6. c. a sör,
d.
biztonságról szóló hal, 1.7. zöldség- és gyümölcs, 1.8. kenyér- és pékáru,
a bor,
e. a
törvény szerinti
sütőipari termékek, 1.9. édességáru, 1.10. tej,
pezsgő,
f.
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 2. dohányáru
veszélyes anyagok és
köztes
(dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellékek), 3.
készítmények, 5.
alkoholtermékek,
textil,, háztartási textiltermék, 11. audiovizuális
pirotechnikai
g. dohánygyártmány
termékek,
18.
papír
és
írószer,
20.
Illatszer,
drogéria,
termékek
21. háztartási tisztítószer, vegyiáru, 27. játékáru 32.
állateledel, takarmány

igen

módosítás:
2011.01.26.

2011. július 1.

nem

nem

nem

2012.06.09

