
Kereskedelmi 
tevékenység 
formája

Neve Címe Székhelye Cégjegyzéksz
áma

Nyilvántartási 
száma

 (egyéni 
vállalkozó 
esetén)

Regisztráció
s száma

 (kistermelő 
esetén)

Statisztikai 
száma

Címe

Működési 
terület és 
útvonal

(mozgóbolt 
esetén)

működési 
terület 

jegyzéke
a 

működési 
területével 

érintett 
települése

k, 

közlekedési 
eszköznek a 
megjelölése
(közlekedési 

eszközön 
folytatott 

értékesítés 
esetén) 

Termék 
forgalmazása 

céljából 
szervezett 

utazás
 vagy tartott 
rendezvény 

helye és 
időpontja,

Tevékenység 
helye szerinti 
bontásban 

 (a Kertv. 3. § 
(4) bekezdése 

szerint)

Nyitvatartása
(napi/heti)

Helyrajzi 
száma

Elnevezése
Alapterül

ete (m2)

Befogadók
épessége

 
(vendéglátó 

üzlet 
esetén) 

Vásárlók könyve  
használatba 
vételének 
időpontja

(209/2010. (IX. 
29.) Korm. 

rendelet 25. § (4) 
bekezdése szerinti 

esetben)

Árusítótér nettó 
alapterülete

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített 
gépjármű-

várakozóhelyek 
száma

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített 
gépjármű-

várakozóhelyek 
(telekhatártól mért 

távolsága és 
elhelyezése)

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Megnevezés és 
sorszám

 a 3. melléklet 
alapján

(üzletköteles 
termék esetén)

Megnevezés és sorszám
 a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) 
bekezdése szerintiek 

megnevezése

Kereskedelmi 
ügynöki

tevékenység

Kiskereskedelem
 (megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat)

Nagykereskedelem
Szeszesital-

kimérést

A 209/2010. (IX. 
29.) Korm. rendelet 

22. § (1) 
bekezdésben 
meghatározott
 tevékenységet

Termékek köre Termékek megnevezése
Engedélyt 

kiállító
 hatóság

Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

1. Bányai Lászlóné Óbánya Fő u. 
2/a.

Óbánya Fő u. 
2/a.

43152605-
5610-231-22

Óbánya Fő u. 
2/a.

üzletben 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

Zölderdő 
Vendéglő

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) kiskereskedelem

1997.08.11

2.   (25/2014.) Jéhn Mátyásné
Mecseknádasd 

Felszabadulás u. 
14.

Mecseknádasd 
Felszabadulás 

u. 14.

43035373-
1923-231-02

Óbánya Fő u. 
69

üzletben 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

H:10:00-21:00, 
K:09:30-21:00, 
Sz:09:30-21:00, 
Cs:09:30-21:00, 
P: 09:30-21:00, 

Szo:09:30-22:00, 
V:08:00-21:00 

Italbolt 100m2 25 fő

1.1 Meleg, hideg étel 1..2. Kávéitel, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. csomagolt káv, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital 1.4. Cukrászati készítmány, édesipari termék  1.8.. 
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9. Édességáru (csokoládé, 

desszert, napolyi, kukorkaáru, előrecsomaolt 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.), 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 

20.Illatszer, drogéria, 27. játékáru, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászeti cikk, növényvédőszer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
felszerelás, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg, stb), 43. Emlék- 

és ajándéktárgy

kiskereskedelem, 
vendéglátás  

igen

Meleg, hideg étel 
akövetkező kikötéssel: 
hús és zöldség 
előkészítést nem 
végezhet, - Hűtést igénylő 
cukrászati készítmény, 
helyben történő 
értékesítésre

Baranya 
Megyei 
Kormányhivatla 
Komlói Járási 
Hivatal 
Élelmiszerlánc-
biztosnági és 
Állategészségü
gyi Ösztály

231-01-KüE-00457/1
az engedély 
visszavonásig 
érvényes

2020.04.14

3. (44/2017.) Falánk Pisztráng 
Kft.

7632 Pécs, 
Gyöngyös u. 8. 

3.em. 7.

7632 Pécs, 
Gyöngyös u. 8. 

3.em. 7.

Cg.02-09-
082283

25581579-
5610-113-02

7695 Óbánya 
118 hrsz.

Péntek:    12:00-
16:00-ig
Szombat: 11:00-
17.30-ig 
Vasárnap: 11.00-
17.30

118 hrsz. Falánk 
Pisztráng

20 m2 2017.március 28.

1.1 Meleg, hideg étel, 1.5 Hús -és hentesáru, 1.6 Hal, 1.7 Zöldség- 
és gyümölcs, 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.)

kiskereskedelem 2017.03.28

4/2020 Szanyó Árpád 7147 Alsónána, 
Kossuth u. 16.

7695 Óbánya, 
Fő u. 45.

78780033-
5610-231-02

7695 
Óbánya, Fő 
u. 45.

üzletben 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

rendszeres nyitva 
tartás nincs, 
regisztrációt 
követőena 
meghírdedett 
alkalomra lehet 
jelentkezni

Láblógató 
Lakásétterem

40 m2 14 fő
1.1 Meleg, hideg étel 1..2. Kávéitel, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. csomagolt káv, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 

kiskereskedelem, 
vendéglátás  

1.1. Meleg, hideg étel 
helyben történő 
értékesítése ( az 
élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. Tv. 
Mellékletének71. 
pontjában meghatározott 
vendéglátó-ipari termék, 
az italok kivételével)

Baranya 
Megyei 
Kormányhivatla 
Komlói Járási 
Hivatal 
Élelmiszerlánc-
biztosnági és 
Állategészségü
gyi Ösztály

231-01-KüE-00803
az engedély 
visszavonásig 
érvényes

2020.03.20

5/2020+A11:AC11Von Goeningen 
Johnny

7695 Óbánya, 
Fő u. 1.

7695 Óbánya, 
Fő u. 1.

55459222-
5610-231-02

7695 Óbánya 
belterület 118 
hrsz

üzletben 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

H-Sz: zárva, Cs: 
12.00-19:00, P: 
10.00-22:00, Szo: 
10:00-22:00, V: 
10:00-20:00

118 hrsz. Forellezz büfé 54,2 m2 40 fő
1.1 Meleg, hideg étel 1..2. Kávéitel, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. csomagolt káv, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 

2. Sör, 3. Csendes 
habzóbor, 5. Köztes 
alkohol termék, 6. 
Alkoholtermék

kiskereskedelem, 
vendéglátás  

1.1 Meleg, hideg étel 
helyben történő 
értékesítése. Hús-, hal- 
és zöldség előkészítést 
nem végezhet.

Baranya 
Megyei 
Kormányhivatla 
Komlói Járási 
Hivatal 
Élelmiszerlánc-
biztosnági és 
Állategészségü
gyi Ösztály

231-01-KüE-00811
az engedély 
visszavonásig 
érvényes

2020.06.19

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenységTevékenység jellegeÜzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Az üzletben folytat-e 

Megye:  Baranya megye, Óbánya község

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye

Nyilvántartá
sba vétel
 száma


