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NYILVÁNTARTÁS HOMOKMÉGY KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN VÉGZETT 

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT  

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 

A nyilvántartásba vétel száma: II/1 

A kereskedő neve: LU-TECH KFT. 
címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.97. 
székhelye: 6341 Homokmégy Kossuth u.97. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 13156008432211303 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.97. 
elnevezése: Táp- és takarmánybolt 
alapterülete: 20 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma: 485/4 
nyitvatartási ideje  H-P:8-10,15-18 SZ:8-10 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 

az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.11.03. 

módosításának időpontja: 2011.07.06. 

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6341 Homokmégy Kossuth u.97. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

32. Állateledel, takarmány 

24. Palackos gáz 

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 

kiállító hatóság 
megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/5 

A kereskedő neve: REHABIL BT. 
címe: 6341 Homokmégy Hillye 33. 
székhelye: 6341 Homokmégy Hillye 33. 
cégjegyzékszáma 03-06-114611/2 
vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 28859776-4711-212-03 

Az üzlet címe:  
elnevezése:  
alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma:  
nyitvatartási ideje    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

országos jelleg 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.07.12. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: vásározó 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

4. Ruházat 

46. Használtcikk 

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/6. 

A kereskedő neve: MAGYAR POSTA ZRT. 
címe: 1138 Budapest Dunavirág u.2-6. 
székhelye: 1138 Budapest Dunavirág u.2-6. 
cégjegyzékszáma 01-10-042463 
vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 10901232-5310-114-01 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Iskola u.5. 
elnevezése: Homokmégy Postabolt 
alapterülete: 8 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma: 14/3 
nyitvatartási ideje  H-P: 8-12, 12,30-16 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.05.04. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6341 Homokmégy Iskola u.5. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott 

Termék 
Termékkörök: 1.1.3., 1.1.9., 1.1.11., 1.1.12., 7., 9., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 26., 27., 28., 37., 43., 44., 45.  

 

 

 

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/7 

A kereskedő  HÍD-COOP ZRT. 
címe: 6300 Kalocsa, Híd u.10. 
székhelye: 6300 Kalocsa, Híd u.10. 
cégjegyzékszáma 0310100274/99 
vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 11827919-4711-114-03 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.44. 
elnevezése: 23.számú vegyesbolt 
alapterülete: 160 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma: 44/1 
nyitvatartási ideje H:6-10 K-P:6-11, 14-17 SZ:6-10 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.08.30. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6341 Homokmégy Kossuth u.44. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott 

Termék 
Termékkörök sorszáma: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5, 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 3., 4., 5., 9., 11., 12., 14., 16., 17., 

18., 32., 37., 

 

Jövedéki termékek megnevezése: szeszes italok 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/9 

A kereskedő neve: MEGYESI PÁL 
címe: 6341 Homokmégy Hillye 100.  
székhelye: 6341 Homokmégy Hillye 100. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 29756884 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 71746300-4781-231-03 

Az üzlet címe:  
elnevezése:  
alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma:  
nyitvatartási ideje    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

országos jelleg 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.08.24. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye:  

A kereskedelmi tevékenység formája: piaci 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/10 

A kereskedő neve: Markó Roland 
címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.36.  
székhelye: 6341 Homokmégy Kossuth u.36. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 32107481 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 79581239-4721-231-03 

Az üzlet címe:  
elnevezése:  
alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma:  
nyitvatartási ideje    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

országos jelleg 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.04.11. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye:  

A kereskedelmi tevékenység formája: piaci, vásározó 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.7. Zöldség és gyümölcs 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/11 

A kereskedő neve: Tihanyi Tímea 
címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.35.  
székhelye: 6341 Homokmégy Kossuth u.35. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 33199976 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 66260404563023103 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Székes u.7. 
elnevezése: NAGY HO HO HO HORGÁSZ 
alapterülete: 80 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
30 fő 

helyrajzi száma: 516 
nyitvatartási ideje P:17-24 SZ:0-24 V:0-10, 17-24 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.06.06. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

o kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

X    vendéglátás  

 

A kereskedelmi tevékenység helye:  

A kereskedelmi tevékenység formája:  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

  

  

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          

          



8 

 

A nyilvántartásba vétel száma: II/12 

A kereskedő neve: BAGÓ TIBOR 
címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.38.  
székhelye: 6341 Homokmégy Kossuth u.38. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 32852337 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 79521534472623103 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.38. 
elnevezése: NEMZETI DOHÁNYBOLT 
alapterülete: 13 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma: 15 
nyitvatartási ideje H-Cs:5,30-19 P-Sz:5,30-21 V:6-10,15-19 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.07.01. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6341 Homokmégy Kossuth u.38. 
A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott 

Termék 
Termékkör sorszáma: 1.2., 1.3., 1.9., 2., 17. 

 

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

 Dohánytermék    NAV DKE3115000241  2033.06.30 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/13. 

A kereskedő neve: ORTNER KFT. 
címe: 6341 Homokmégy Halomszállás 66. 
székhelye:  6341 Homokmégy Halomszállás 66 
cégjegyzékszáma 03-09-126585 
vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 24670690-5610-113-03 

Az üzlet címe:  
elnevezése: FAGYIS AUTÓ 
alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma:  
nyitvatartási ideje    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: országos 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.09.04. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: mozgóbolt 

A kereskedelmi tevékenység formája:  

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

1.4. Cukrászati készítmények (fagylalt, lágyfagylalt) 

  

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre, megnevezése 

 1.4. Cukrászati készítmények (fagylalt, 

lágyfagylalt)  

 Járási 

Állateü.és 

élelm.Ell.

Hivatal 

Kalocsa 

BK-041/802-3/2013.    
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A nyilvántartásba vétel száma: II/17 

A kereskedő neve: NAGY ANNA DOROTTYA 
címe: 6341 Homokmégy Mácsaszállás 1. 
székhelye: 6341 Homokmégy Mácsaszállás 1. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 39242888 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 76820566431123103 

Az üzlet címe:  
elnevezése:  
alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma:  
nyitvatartási ideje    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

üzleten kívüli, országos jelleggel 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.11.25. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

       X    kiskereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység 

A kereskedelmi tevékenység helye:  

A kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli 

 
Termékkör sorszáma   

59. Egyéb (Bontott malomipari berendezések) 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 
kiállító hatóság 

megnevezése 

  

köre megnevezése 
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A nyilvántartásba vétel száma: II/18. 

A kereskedő neve: TIHANYI TÍMEA 
címe:  
székhelye: 6341 Homokmégy Dózsa u.47. 
cégjegyzékszáma  
vállalkozói nyilvántartási száma: 33199976 
kistermelői regisztrációs száma:  
statisztikai száma: 66260404451123103 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Dózsa u.47. 
elnevezése: Tihanyi Tímea E.V. 
alapterülete: 12 nm 
Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége: 
 

helyrajzi száma: 106/10 
nyitvatartási ideje  H-P:8-12  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:  
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – a ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve 
az országos jelleg megjelölése: 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy . ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.03.20. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  
A folytatni kívánt kereskedelmi 

tevékenység jellege: 

x kiskereskedelem 

o nagykereskedelem  

o vendéglátás  

o kereskedelmi ügynöki tevékenység  

A kereskedelmi tevékenység helye: 6341 Homokmégy Dózsa u.47. 
A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott 

Termék 
Termékkör sorszáma  megnevezése 

47. Személygépjármű 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

  

Jövedéki termékek megnevezése: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 
A külön engedély alapján forgalmazott termékek A külön 

engedély 

kiállító hatóság 
megnevezése 

A külön engedély száma A külön 

engedély 

hatálya 
köre megnevezése 

          
          
          

 


