
az árusítótér 
nettó

alapterülete

az üzlethez létesített 
gépjármű-várakozóhelyek 
száma, azok telekhatártól 

mért távolsága és 
elhelyezése

1. 1/1997.
SZENTGOTTHÁRD ÉS 

VIDÉKE ÁFÉSZ
9970 Szentgotthárd,

Hunyadi u. 21.
18-02-000290 100422-5211-129-18

9962 Csörötnek,
Fő út 110.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
K - Szo: 06.00 - 14.00   

2020.09.08-tól ideiglenesen 
zárva

42. számú vegyesbolt 31,8 m2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

11.

Élelmiszer
Dohányterméket kiegészítő termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy...)
Lábbeli és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem nem
1.5.
1.6.

1.10.

Hús- és hentesáru
Hal
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék 
stb.)

Vas Megyei Kormányhivatal
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
27.9/02401/0001/2011 visszavonásig 1997.08.13

1998.12.30  
2020.09.08.

2020.10.01

2. 2/1997. KARDOS ZOLTÁN
9963 Csörötnek,

Petőfi út 41.
5098830 61792654-4711-231-18

9962 Csörötnek, 
Petőfi út 41.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

H-P: 06:00 - 12:00;
13:00 - 17:00             

   Szo:06:00 - 12:00
V: Zárva

Zoli Kereskedés 104 m2 2000.01.12.

1.
2.
3.
4.
5.

18.
20.
21.

Élelmiszer
Dohányterméket kiegészítő termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy...)
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem nem
1.5.

1.10.

Hús- és hentesáru
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék 
stb.)

Vas Megyei Kormányhivatal 
Körmendi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi

 és Élelmiszerellenőrző  Hivatal
VA-02I/ÉH/345-3/2013. visszavonásig 1997.08.13 2000.01.27 2019.11.01

3. 3/1997.
SZENTGOTTHÁRD ÉS

VIDÉKE ÁFÉSZ
9970 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 21.
18-02-000290 10042250-5211-129-18

9962 Csörötnek, 
Vasúti út 1.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
H-P 6:30 -12:00;

13:00 - 15:30 
Szo: 6:30 - 12:00

48. sz.ámú vegyesbolt 320 m2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Élelmiszer
Dohányterméket kiegészítő termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy...)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

alkoholtermék
kiskereskedelem nem nem nem

1.5.
1.6.

1.10.

Hús- és hentesáru
Hal
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék 
stb.)

Vas Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 

Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
27.9/02403/0001/2011 visszavonásig 1997.08.13 2000.08.21

4. 3/2015.
HORVÁTHNÉ FÉBERT 

ZSUZSANNA
9962 Csörötnek,

Fő út 3.
5114341 53294986471123118

9962 Csörötnek,
Fő út 3.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
H-Szo: 04:00 – 18:00

V: Zárva
EZ+AZ Élelmiszerbolt 49 m2

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Meleg-hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Hal
Zöldség-és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

alkoholtermék
sör
bor

pezsgő
köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem nem
1.5.

 1.10.

Hús- és hentesáru
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék 
stb.)

Vas Megyei Kormányhivatal
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

 Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

XVIII-I-003/01106-0002
/2012

visszavonásig 1997.08.15 2015.04.28.

5. 10/2009/B JUST FOOD KFT.
9970 Szentgotthárd,        

Füzesi út 7.
18-09-109729 22790589-5629-113-18

9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.

munkahelyi, oktatási, gondozási egységben folytatott tevékenység
H - P: 08:00 - 14:00

Szo-V: Zárva
Tálalókonyha 184 m2 50 fő

Munkahelyi/közétkeztetést 
végző vendéglátóhely 1.1. Meleg-, hideg étel vendéglátás nem nem nem 1.1 Meleg-hideg étel

Vas Megyei Kormányhivatal
Körmendi Járási Hivatal

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
VA-02/ÉBÁ/01000-2/2020 visszavonásig 2009. 2020.10.16

6. 11/2012. KÖVESDI JÁNOS
9962 Csörötnek,

Fő út 54.
17-T-072 77979340-2-38

9970 Szentgotthárd,
Kossuth u. 27.

automatából történő
értékesítés

H - V: 00:00 - 24:00 1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) kiskereskedelem nem nem nem 2012.05.30 2019.10.03

7. 4/2017. TÁMIS VIKTOR
9962 Csörötnek, 

Petőfi út 19.
21025116 74515981-0-240-231-18

9962 Csörötnek, 
Petőfi út 19.

közvetlen értékesítés
23.
51.
59.

Háztartási tüzelőanyag
Mezőgazdasági nyersanyag, termék( gabona, nyersbőr, toll stb.)
Egyéb: fűrészrönk, tűzifa

kiskereskedelem nem nem nem 2013.04.18 2017.06.01

8. 1/2016.
TAKÁCS MÓNIKA

ESZTER
9962 Csörötnek,

Fő út 5.
50820755 67828580-5610-231-18

9962 Csörötnek, 
Vasúti út 1.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

H - V: 09:00 - 21.00 Kikötő Vendéglő 100 m2 50 fő Étterem

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.9.
30.

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru...) 
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Virág-és kertészeti cikk

alkoholtermék
sör
bor

pezsgő
köztes alkoholtermék

vendéglátás igen igen nem 1. 1 Meleg-hideg étel
Vas Megyei Kormányhivatal

Körmendi Járási Hivatal
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

VA-02/ÉBÁ/660-2/2016. visszavonásig 2016.07.28 2016.09.15

9. 1/2017. HORVÁTH CSABA
9962 Csörötnek, 

Arany János út 66.
1894579 62548221-4782-231-18

9962 Csörönek, 
Arany János út 66.

csomagküldő kereskedelem 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk kiskereskedelem nem nem nem 2017.01.23

10. 1/2019/B. KÖVESDI RÉKA
9962 Csörötnek,

Fő út 54.
42395280 67016404-0141-231-18

9962 Csörötnek, 
Fő út 54.

automatából történő
értékesítés

Tejautomata 1.1O Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) kiskereskedelem 1.1O Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Vas Megyei Kormányhivatal
Körmendi Járási Hivatal

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
VA-02/ÉBÁ/00567-3/2019 visszavonásig 2019.10.07

A 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet alapján vezetett nyilvántartás
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

a külön engedély alapján 
forgalmazott termékek 

köre
termékek megnevezése a külön engedélyt kiállító hatóság a külön engedély száma

a külön engedély 
hatálya

kereskedelmi 
ügynöki

tevékenység
(Kertv.2.§ 10. pont

kiskereskedelem 
(Kertv.2.§ 13. pont)

megjelölve a 
vendéglátást 

(Kertv.2.§ 30. pont), 
amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem 
(Kertv. 2.§ 18. 

pont)
szeszesital-kimérést

szerencsejátéknak 
nem minősülő 

szórakoztató játék

vendéglátó üzlet 
esetében 

befogadóképessége

A 25.§ (4) 
bekezdés szerinti 
vásárlók könyve 

használatba 
vételének 
időpontja

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 
esetén 

a termékek 
sorszáma

(6. mell. alapján)

a termékek megnevezése
(6. mell. alapján)

a Jöt. 3.§ (2)
bekezdése szerinti

termékek

vendéglátóhely 
üzlettípus megjelölése

a közlekedési eszközökön 
folytatott 

értékesítés esetén annak a 
közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű 
azonosítására használt 
jelzés feltüntetésével), 
amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén 
a termék forgalmazása céljából szervezett utazás 

vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, 
illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, 
valamint az utazás időpontjának megjelölése

a napi/heti 
nyitvatartási idő

az üzlet elnevezése
az üzlet alapterülete

 (m2)

zeneszolgáltatás,
műsoros előadás,

tánc

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének 
időpontja

A kereskedelmi 
tevékenység 

módosításnak 
időpontja 

A kereskedelmi 
tevékenység 

megszűnésének 
időpontjaneve

címe, illetve
Székhelye

cégjegyzékszáma/
vállalkozói nyilvántartási száma/ 
a kistermelő regisztrációs száma

statisztikai száma
címe (több

helyszín esetén a 
címek)

mozgóbolt esetén 
a működési terület 

és az útvonal jegyzéke

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
A kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e

Sorszám
A 

nyilvántartásba 
vétel száma

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység

 formája a Kertv. 3.§ (4) bekezdése szerint

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

üzleten kívüli kereskedés 
és csomagküldő kereskedelem esetében 

a működési terület jegyzéke, 
a működési területével érintett települések, 

vagy -ha a tevékenység egy egész megyére
 vagy az ország egészére kiterjed-a megye,

 illetve az országos jelleg megjelölése


