Működési engedélyhez és bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek
nyilvántartása
Ugod

Nyilvántartási szám: 2/2009.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2009. november 26.
A kereskedő neve: Makkocska Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-503505
A kereskedő statisztikai száma: 11526395-4634-113-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kiss J. u. 42/A., 353/3 hrsz.
A telep tulajdonosa: TELE-TARSOLY Kft.
használatának jogcíme: bérlet
elnevezése: ITALRAKTÁR
alapterülete: 115 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig
vásárlók könyve száma: VB147926-147950
használatbavét.időpontja: 2009.11.03.
A kereskedelmi tevékenységek:
1.2 alkoholmentes,- és szeszes ital kis,- és nagykereskedelme

Nyilvántartási szám: 1/2010.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2010. május 7.
A bejegyzés oka: mozgóárusítás müködési terület módosítása
A bejegyzés időpontja: 2014. június 1.
Mozgóbolt működési területe: Pápa, Nagytevel
A kereskedő neve: Présing Tamás
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 12121520
A kereskedő statisztikai száma: 64876209-5610-231-19
A jármű adatai:
gyártmánya, típusa: 1RF-1300
forgalmi rendszáma: XVF-682

alapterülete: 8 m2
Forgalmazni kívánt termékek köre:
1.1. meleg,- hideg étel,
1.2. kávéital, alkoholmentes ital,
1.3. dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. 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 (előrecsomagolt fagylalt és jégkrém )
1.10. tej, tejtermék
kiskereskedelme
A kiskereskedelmi tevékenység(ek):
561006 falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás – fő tevékenység

Nyilvántartási szám: 1/2012.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2012. február 1.
A kereskedő neve: Varjas-Gergely Klaudia Pamela
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 27216692
A kereskedő statisztikai száma: 65779112-5630-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Jókai u. 2. 674/1. hrsz.
A telep tulajdonosa: Gergely Sándor
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Vadkert büfé”
alapterülete: 60 m2
vendéglátóipari üzlet befogadóképessége: 20 fő
nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 8 – 21 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital,
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes,- és szeszes ital,
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)

Nyilvántartási szám: 2/2012.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2012. február 21.
A kereskedő neve: Biró Csaba
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma:
A kereskedő statisztikai száma:
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Dózsa u. 44. 196/1., 196/2. hrsz.
A telep tulajdonosa: Biró Imre és Biró Imréné
használatának jogcíme: ingyenes használat
alapterülete: az ingatlan fedetlen része
nyitvatartási ideje: szombat 8 - 12 óráig
vásárlók könyve száma: VA323101-323125
használatbavét.időpontja: 2012.03.27.
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
46. használtcikk
A kereskedelmi tevékenységek: (nagykereskedelem)
52. mezőgazdasági ipari gép, berendezés

Nyilvántartási szám: 4/2012.
A bejegyzés időpontja: 2012. március 30.
A bejegyzés oka: tevékenység módositása
A bővítés bejegyzésének időpontja: 2015. augusztus 1.
A kereskedő neve: Magyar Posta Zrt.
A kereskedő cégbejegyzés száma: Cg.01-10-042463
A kereskedő statisztikai száma: 10901232-5310-114-01
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 69. 502. hrsz.
A telep tulajdonosa: Magyar Posta Zrt.
használatának jogcíme: saját tulajdon
az üzlet elnevezése: „Ugod Posta”
alapterülete: 99 m2

nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig és 12,30 – 16 óráig; szombat,
vasárnap zárva
vásárlók könyve száma: 926876-926900
használatbavét.időpontja: 1998.10.08.
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
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.)
7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
11. audiovizuális termék (zenei,- és videofelvétel, CD, DVD stb.)
12. telekommunikációs cikk
16. könyv
17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. papír,- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
27. játékáru
37. vetőmag
39. optikai cikk
43. emlék,- és ajándéktárgy
44. numizmatikai termék
45. kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartási szám: 5/2012.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2012. június 12.
A cég neve: Peti Trade Kft.
A cég cégjegyzékszáma: 19-09-514677
A cég statisztikai száma: 23706408-4634-113-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod külterület 03. hrsz.
A telep tulajdonosa: Aprófa Kft. Ugod, Dózsa u. 9.
használatának jogcíme: bérlet
alapterülete: 150 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 9 – 11 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (nagykereskedelem)
1.3. palackozott alkoholmentes,- és szeszes ital,

Nyilvántartási szám: 6/2012.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2012. szeptember 3.
A kereskedő neve: Kovács Beáta
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 29995133
A kereskedő statisztikai száma: 65950205-4776-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Klapka u. 41. 781. hrsz.
A telep tulajdonosa: Kovács Józsefné
használatának jogcíme: ingyenes használat
az üzlet elnevezése: „Virágbolt”
alapterülete: 20 m2
nyitvatartási ideje: hétfő 8-10 és 15-17, kedd 9-11 és 15-17, szerda 10-12 és 16-18,
csütörtök 10-12 és 15-17, péntek 9-11 és 15-17, szombat és vasárnap 10-14 óráig
vásárlók könyve száma: BF093041-093060
használatbavét.időpontja: 2012.09.03.
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
30. virág és kertészeti cikk
40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
41. temetkezési kellék
43. emlék,- és ajándéktárgy

Nyilvántartási szám: 7/2012.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2012. augusztus 14.
A kereskedő neve: Szabó Zoltán
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 29977081
A kereskedő statisztikai száma: 72041196-4799-231-19
A kereskedelmi tevékenységek: ügynöki tevékenység
23. Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

Nyilvántartási szám: 1/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2013. július 1.
A kereskedő neve: Baumann Tamás
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 26062880
A kereskedő statisztikai száma: 61803912-4799-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 107.
A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő internetes kiskereskedelem)
31. kedvtelésből tartott állat
32. állateledel, takarmány

Nyilvántartási szám: 2/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új) (bejelentés köteles)
A bejegyzés időpontja: 2013. szeptember 10.
A kereskedő neve: Könyvesné Nikodém Regina
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 33935286
A kereskedő statisztikai száma: 66328142471123-1-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 23., 470/1. hrsz.
A telep tulajdonosa: Hegyi Csabáné
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „K + Z Közért”
alapterülete: 60 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5.20 – 18.00 óráig, szombaton 6.30 – 12.30 óráig,
vasárnap 8.00 – 11.00 óráig
vásárlók könyve száma: VB346651-346675
használatbavét.időpontja: 2013.09.10.
A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem)
1.2. kávéital
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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, 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,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
2. dohányzáshoz szükséges kellék
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.)
7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
9. villamossági cikk (izzó, elem, elemlámpa, elosztó)
11. audiovizuális termék (zenei,- és videofelvétel, CD, DVD stb.)
13. festék, lakk
14. vasáru, barkács, és építési anyag
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
25. óra,- és ékszer
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
27. játékáru
32. állateledel, takarmány
37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.)
40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
41. temetkezési kellék
43. emlék,- és ajándéktárgy

Nyilvántartási szám: 3/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új)
A bejegyzés időpontja: 2013. augusztus 30.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. június 14.
A kereskedő neve: Bornemissza Beatrix
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 33313413
A kereskedő statisztikai száma: 66272168-6920-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Petőfi u. 87.
A kereskedelmi tevékenységek: (csomagküldő internetes kiskereskedelem)

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
8. hangszer
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk
10. audió és videoberendezés
11. audiovizuális termék (zenei,- és videofelvétel, CD, DVD stb.)
12. telekommunikációs cikk
16. könyv
17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. papír,- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
19. számítógépes hardver,- és szoftver termék
20. illatszer, drogéria
25. óra,- és ékszer
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
27. játékáru
29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
34. szexuális termék
38. fotócikk
39. optikai cikk
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. emlék,- és ajándéktárgy
45. kreatív-hobbi és dekorációs termék
46. használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
49. személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész és tartozék
50. motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és tartozékok
53. irodagép,- berendezés, irodabútor

Nyilvántartási szám: 4/2013.
A tevékenység megkezdése: 1993. október 5.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése jogszabályváltozás miatt
A bejegyzés időpontja: 2013. szeptember 9.
A kereskedő neve: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
A kereskedő cégbejegyzés száma: 19-10-500227
A kereskedő statisztikai száma: 11345161-0210-114-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Huszárokelőpuszta 0147/3,
0147/5. hrsz.

A telep tulajdonosa: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
használatának jogcíme: tulajdonos
az üzlet elnevezése: „Huszárokelőpuszta Vadászház”
alapterülete: 50 m2
nyitvatartási ideje: az év minden napján 0 – 24 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem)
1.1. meleg,- hideg étel
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 5/2013.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (2. új) működési engedély
A bejegyzés időpontja: 2013. szeptember 18.
A kereskedő neve: Könyvesné Nikodém Regina
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 33935286
A kereskedő statisztikai száma: 66328142471123-1-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 23., 470/1. hrsz.
A telep tulajdonosa: Hegyi Csabáné
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „K + Z Közért”
alapterülete: 60 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5.20 – 18.00 óráig, szombaton 6.30 – 12.30 óráig,
vasárnap 8.00 – 11.00 óráig
vásárlók könyve száma: VB346651-346675
használatbavét.időpontja: 2013.09.10.
A kereskedelmi tevékenységek: (kizárólag üzletben folytatott kiskereskedelem)
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények,
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek.

Nyilvántartási szám: 6/2013.
A tevékenység megkezdése: 2002. november 26.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése jogszabályváltozás miatt
A bejegyzés időpontja: 2013. szeptember 24.
A kereskedő neve: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
A kereskedő cégbejegyzés száma: 19-10-500227
A kereskedő statisztikai száma: 11345161-0210-114-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Franciavágás 0115. hrsz.
A telep tulajdonosa: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
használatának jogcíme: tulajdonos
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 7 – 15.00 óráig
vásárlók könyve száma: KI 2461226 - 2461250
használatbavét.időpontja: 2013. szeptember 24.
A kereskedelmi tevékenységek: (közvetlen kis,- és nagykereskedelmi értékesítés)
59. egyéb: faipari termékek értékesítése

Nyilvántartási szám: 7/2013.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. november 15.
A bejegyzés oka: telephely módosítása
A bejegyzés időpontja: 2016. február 29.
A kereskedő neve: Pethő Attila
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 34602119
A kereskedő statisztikai száma: 72838994-4726-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 30. 428. hrsz.
A telep tulajdonosa: Ugod Önkormányzat
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: Nemzeti Dohánybolt
alapterülete: 25 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6-12 óráig és 14-18 óráig, szombaton 7-12 óráig
és 14-18 órági, vasárnap 7-12 óráig
vásárlók könyve száma: VA 416751 - 416775
használatbavét.időpontja: 2013. november 15.
A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem)
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 1/2014.
A bejegyzés oka: tevékenység módosítása (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2014. március 5.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. március 5.
A kereskedő neve: Soós Krisztina
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 35635913
A kereskedő statisztikai száma: 66521091-6920-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Klapka u. 32.

815. hrsz.

A kereskedelmi tevékenységek: (közvetlen értékesítés, kis,- és nagykereskedelem, csomagküldő)

Kiskereskedelem:
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)
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk
10. audió és videoberendezés
12. telekommunikációs cikk
14. vasáru, barkács, és épitési anyag
20. illatszer, drogéria
21. háztartási tisztitószer, vegyi áru (nem a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek)
27. játékáru
32. állateledel, takarmány
49. személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész és tartozék

Kis,- és nagykereskedelem:
22. gépjármű,- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű,- kenőanyag,
hűtőanyag és adalékanyag
23. háztartási tüzelőanyag
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
30. virág és kertészeti cikk
37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)
46. használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
52. mezőgazdasági ipari gép, berendezés

Nyilvántartási szám: 2/2014.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2014. március 27.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. február 18.
A kereskedő neve: Nedvesi Zoltánné
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 3963759
A kereskedő statisztikai száma: 53920342-6622-231-19

A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: országos
A kereskedelmi tevékenységek (üzleten kivüli kiskereskedelem):
46. használtcikk (ruházati cikk, lábbeli, egyéb használtcikk)

Nyilvántartási szám: 3/2014.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2014. május 12.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. május 12.
A kereskedő neve: Primax Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 07-09-024387
A kereskedő statisztikai száma: 24757153-4639-113-07
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kiss J. u. 42/A. 353/3. hrsz.
A telep tulajdonosa: TELE-TARSOLY Kft. (Pápa, Gyimóti u. 83.)
használatának jogcíme: bérlet
alapterülete: 100 m2
nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtöki napokon 8 – 10 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (nagykereskedelem)
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 4/2014.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2014. június 2.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. június 15.
A kereskedő neve: BÖDÖGE-WIN 2013 Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-516604/13
A kereskedő statisztikai száma: 24688972-4634-113-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod 03 hrsz.
A telep tulajdonosa: Aprófa Kft. (Ugod, Dózsa u. 9.)
használatának jogcíme: bérlet
alapterülete: 200 m2
nyitvatartási ideje: pénteki napokon 12.00 – 13.00 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (nagykereskedelem)
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital (palackozott és
kannás bor, palackozott üditő)

Nyilvántartási szám: 1/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi
tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2015. április 20.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. április 20.
A kereskedő neve: Kozmoker Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-09-503527
A kereskedő statisztikai száma: 11526560-4641-113-19
A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: GYK-548 frsz.-u Nissan Cabstar E tip. jármű
Az árusítás helye és ideje: Ugod községben, évi 3 alkalommal (tavasz-nyár-ősz) 1-1-1 napon
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
4. ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
6. lábbeli,- és bőráru

Nyilvántartási szám: 2/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2015. április 24.
A módosítás időpontja: 2015. június 22.
A cég neve: Fel-Kov Hungary Kft.
A cég cégjegyzékszáma: 19-09-517132
A cég statisztikai száma: 24915252-5630-113-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kiss J. u. 50. 0300 hrsz.
A telep tulajdonosa: Ugod Önkormányzat
használatának jogcíme: szívességi használat
az üzlet elnevezése: „Kapufa büfé”
alapterülete: 48 m2
nyitvatartási ideje: rendezvények ideje alatt
vásárlók könyve száma: KI 1129501 -1129525
használatbavét.időpontja: 2015. április 24.
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

Nyilvántartási szám: 3/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. május 5.
A kereskedő neve: Primax Group Kft.
A kereskedő cégjegyzék száma: 07-09-025896
A kereskedő statisztikai száma: 25185836-4639-113-07
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kiss J. u. 42/A. 353/3. hrsz.
A telep tulajdonosa: TELE-TARSOLY Kft. (Pápa, Gyimóti u. 83.)
használatának jogcíme: bérlet
alapterülete: 100 m2
nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtöki napokon 8 – 10 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (nagykereskedelem)
1.2. alkoholmentes- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 6/2015.
A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése (bejelentés-köteles – mozgóbolti - kereskedelmi
tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2015. július 21.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2015. július 21.
A bejelentés időtartama: határozatlan
A kereskedő neve: Lichtenstein és Tsa Bt.
A kereskedő cégjegyzék száma: 19-06-506747
A kereskedő statisztikai száma: 21410428-4532-117-19
A mozgóbolti árusításhoz használt jármű adatai: LUN-936 frsz.-ú Fiat Ducato Maxi tip. gépjármű
Az árusítás helye és ideje: Ugod községben minden kedden
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
32. állateledel, takarmány

Nyilvántartási szám: 1/2016.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2016. augusztus 10.
A bejegyzés időpontja: 2016. augusztus 12.
A kereskedő neve: Sztanek Ferenc
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 50744695
A kereskedő statisztikai száma: 67775372-4799-231-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: országos
A kereskedelmi tevékenységek: (országos kiskereskedelem)
23. háztartási tüzelőanyag kiskereskedelme

Nyilvántartási szám: 1/2017.
A bejegyzés oka: üzemeltető váltás
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. március 31.
Az üzemeltető váltás időpontja: 2017. január 1.
A jogi személy neve: Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
cégjegyzék száma: törzsszám: 808048
adószáma: 15808048-1-19
statisztikai száma: 15808048-8411-325-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Petőfi u. 54., 241 hrsz.
Az üzlet elnevezése: „Iskolai konyha”
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 07.00-15.00 óráig
alapterülete: 120 m2

A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
1.1. meleg,- hideg étel

Nyilvántartási szám: 2/2017.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése
A bejegyzés időpontja: 2017. március 14.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. március 15.
A jogi személy neve: Futó-Trans-Group Kft.
A jogi személy cégjegyzékszáma: 19-09-516209
A jogi személy adószáma: 24286927-2-19
A kereskedő statisztikai száma: 24286927-4939-113-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Gerencepuszta 0164/2. hrsz.
A telep tulajdonosa: INTER PA-KO Kft. Győr, Gyepszél u. 3.
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Odvaskő Panzió és Étterem”
alapterülete: 2201 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 8,00 – 20 óráig
A kereskedelmi tevékenységek: (kiskereskedelem)
1.1. meleg,- hideg étel
1.2. kávéital, alkoholmentes,- és szeszes ital
1.3. dobozos, illetve palackozott alkoholmentes,- és szeszes ital

Nyilvántartási szám: 3/2017.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése
A bejegyzés időpontja: 2017. augusztus 8.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. szeptember 4.
A cég neve: M+M Market Kft.
A cég cégjegyzékszáma: 19-09-516620
A cég adószáma: 24695428-2-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8564 Ugod, Jókai u. 2. 674/1 hrsz.
A telep tulajdonosa: Banai Józsefné
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Vegyesbolt”
alapterülete: 60 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5,30-18,00 óráig; szombaton 7,00-13,00 óráig
vasárnap 07,30-11.00
vásárlók könyve száma: KI3416301 – KI3416325
használatbavét.időpontja: 2017. szeptember 4.

A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem)
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
1.9. édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 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, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 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
8. hangszer
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk
11. audiovizuális termék (zenei,- és videofelvétel, CD, DVD stb.)
12. telekommunikációs cikk
13. festék, lakk
14. vasáru, barkács, és építési anyag
16. könyv
17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. papír,- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
19. számítógépes hardver,- és szoftver termék
20. illatszer, drogéria
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (nem a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes
anyagok és keverékek)
25. óra,- és ékszer
26. sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
27. játékáru
28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszertermék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő,
mankó stb.)
29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
30. virág és kertészeti cikk
32. állateledel, takarmány
37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)
38. fotócikk
39. optikai cikk
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. emlék,- és ajándéktárgy
44. numizmatikai termék
45. kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartási szám: 4/2017.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (működési engedély-köteles ker.tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2017. augusztus 24.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2017. szeptember 4.
A cég neve: M+M Market Kft.
A cég cégjegyzékszáma: 19-09-516620
A cég adószáma: 24695428-2-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: 8564 Ugod, Jókai u. 2. 674/1 hrsz.
A telep tulajdonosa: Banai Józsefné
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Vegyesbolt”
alapterülete: 60 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5,30-18,00 óráig; szombaton 7,00-13,00 óráig
vasárnap 07,30-11.00
vásárlók könyve száma: KI3416301 – KI3416325
használatbavét.időpontja: 2017. szeptember 4.

Az üzletben forgalmazható termékek:
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények

Nyilvántartási szám: 1/2018.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése
A bejegyzés időpontja: 2018. április 3.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2018. március 6.
A kereskedő neve: Bakó Szikszai Alpár
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 52306503
A kereskedő statisztikai száma: 68826787-4619-231-19
A kereskedelmi tevékenységek: (üzleten kívüli ügynöki nagykereskedelem)
54. speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.)
59. egyéb (csomagológép)

Nyilvántartási szám: 2/2018.
A bejegyzés időpontja: 2018. május 9.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2018. május 31.
A bejegyzés oka: termékkörök módosítása (bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység)
A módosítás időpontja: 2018. május 24.
A kereskedő neve: Könyvesné Nikodém Regina
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 33935286
A kereskedő statisztikai száma: 66328142471123-1-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 18., 439/2 hrsz.
A telep tulajdonosa: Biróné Szakács Etelka
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Reál Pont Üzletház”
alapterülete: 140 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5,20-18,00 óráig, szombaton 6,30-12,30 óráig,
vasárnap 8,00-11,00 óráig
vásárlók könyve száma: VM0541976 – VM0542000
használatbavétel időpontja: 2018. május 31.
A kereskedelmi tevékenységek: (üzletben folytatott kiskereskedelem)
1. élelmiszer
1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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, 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,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
1.12. közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítőszer 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 videofelvétel, CD, DVD stb.)
13. festék, lakk
14. vasáru, barkács, és építési anyag
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 (nem a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti
veszélyes anyagok és keverékek)
25. óra,- és ékszer
27. játékáru
30. virág és kertészeti cikk
32. állateledel, takarmány
34. szexuális termék
40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
41. temetkezési kellék
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. emlék,- és ajándéktárgy
45. kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartási szám: 3/2018.
A bejegyzés oka: tevékenység bejelentése (működési engedély-köteles ker.tevékenység)
A bejegyzés időpontja: 2018. június 1.
A tevékenység megkezdésének időpontja: 2018. május 31.
A kereskedő neve: Könyvesné Nikodém Regina
A kereskedő vállalkozói ig. nyilvántartási száma: 33935286
A kereskedő statisztikai száma: 66328142471123-1-19
A kereskedelmi tevékenység címe, helyrajzi száma: Ugod, Kossuth u. 18., 439/2 hrsz.
A telep tulajdonosa: Biróné Szakács Etelka
használatának jogcíme: bérlet
az üzlet elnevezése: „Reál Pont Üzletház”
alapterülete: 140 m2
nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5,20-18,00 óráig, szombaton 6,30-12,30 óráig,
vasárnap 8,00-11,00 óráig
vásárlók könyve száma: VM0541976 – VM0542000
használatbavétel időpontja: 2018. május 31.
Az üzletben forgalmazható termékek:
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt.
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

