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NYILVÁNTARTÁS HOMOKMÉGY KÖZSÉG TERÜLETÉN  

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 

 

A nyilvántartásba vétel száma: I/1. 

A kereskedő neve: BAGÓ TIBORNÉ 

címe: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

székhelye: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43905719-  

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Alsómégy 67. 

elnevezése: Vegyesbolt 

alapterülete: 40 nm 

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.08.14. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

üzletben folytatott 
 kiskereskedelem 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohányáru (dohánytermék) 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

 1.8 Kenyér és pékáru  

1.10 Tej, tejtermék 

 1.11 Egyéb élelmiszer  

1.7 Zöldség, gyümölcs 

1.9 Édességáru 

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/2. 

A kereskedő neve: KARCSÁK FAMILIA BT. 

címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.42. 

székhelye: 6341 Homokmégy Kossuth u.42 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 2046650553021203 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.42. 

elnevezése: ARANYKALÁSZ PRESSZÓ 

alapterülete:  

helyrajzi száma: 53 

nyitvatartási ideje H-V:06-21   

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1997.08.12. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
üzletben folytatott 

X  vendéglátás 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohányáru (dohánytermék) 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kévéital, alkoholmentes és szeszes ital 

    

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/4. 

A kereskedő neve: IM-TIM BT. 

címe: 6300 Kalocsa, Tomori.u.64. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Tomori.u.64. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 21395428741421203 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth 

u.53/A 

elnevezése: SZÉKES FALATOZÓ 

alapterülete:  

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-V:6-21   

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2002.10.17. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X  vendéglátás 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohányáru (dohánytermék) 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

 1.1 Meleg, hideg étel  

 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital  

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/5. 

A kereskedő neve: Bagó Tiborné 

címe: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

székhelye: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-098070 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43905719471123103 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

elnevezése: KÁNAÁN SÖRÖZŐ 

alapterülete:  

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje H-SZ:6-22 V:7-12,16-22  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2003.11.28. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X  vendéglátás 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohányáru 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital  

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/6 

A kereskedő neve: BAGÓ TIBORNÉ 

címe: 6341 Homokmégy Alsómégy 43. 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-098070 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 43905719471123103 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.38. 

elnevezése: FORNETTI CSEMEGE 

alapterülete:  

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.06.02. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X  kiskereskedelem 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohánytermékek 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

1.8 Kenyér és pékáru 

1.10 Tej, tejtermék 

1.7, Zöldség- és gyümölcs, 1.9. Édességáru 

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/7 

A kereskedő neve: HÍD-COOP ZRT. 

címe: 6300 Kalocsa Híd u.10. 

székhelye: 6300 Kalocsa Híd u.10. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-098070 

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma: 11827919702011403 

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.44. 

elnevezése: 23. számú vegyesbolt 

alapterülete:  

helyrajzi száma:  

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2006.08.30. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X  kiskereskedelem 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

2. Dohánytermékek 

  

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

1.8 Kenyér és pékáru 

1.10 Tej, tejtermék 

1.7, Zöldség- és gyümölcs, 1.9. Édességáru 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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: I/18. 

A kereskedő neve: BALATON BARBARA 

címe: 6300 Kalocsa, Illyés Gy.u.10. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Illyés Gy.u.10. 

cégjegyzékszáma  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:  

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 6341 Homokmégy Kossuth u.44. 

elnevezése: MINDEN 100-FT BT BOLTJA 

alapterülete: 57 nm 

helyrajzi száma: 54/2/A/2 

nyitvatartási ideje H-P:8-17 SZ:8-12  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.05.11. 

módosításának időpontja: 2012.05.23. 

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X  kiskereskedelem 

 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

20. Illatszer, drogéria 

21. Háztartási tisztítószer 

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

1.8 Kenyér és pékáru 

1.10 Tej, tejtermék 

1.7, Zöldség- és gyümölcs, 1.9. Édességáru 

Jövedéki termékek megnevezése 

 szeszes ital 

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 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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