
az árusítótér 
nettó

alapterülete

az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek 
száma, azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése
(saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 
vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, 
illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén)

1. 4/1997/B. MAGYAR POSTA ZRT.
1138 Budapest,

Dunavirág utca 2-6.
01-10-042463 10901232 5310 114 01

9943 Kondorfa,
Alvég út 3.

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység

H - P: 07:30 - 12.00; 
12:30 - 15:00
Szo - V: Zárva

Kondorfa Posta 38 m2 1998-10-22

1.3.
1.9.

 1.11.
7.

11.
16.
17.
18.
20.
27.
39.
43.
45.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt...)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor...)
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
Audiovizuális termék (zenei-és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
Papír-és írószer, művészellátó cikk
Illatszer, drogéria
Játékáru
Optikai cikk
Emlék-és ajándéktárgy
Kreatív-hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem nem nem nem 1997.05.15

2. 6/1997.
3 SZASZA 

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT.

9943 Kondorfa,
Alvég út 47.

18-06-102363 26861180 2 18
9943 Kondorfa,

Alvég út 47.
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység
H-V: 07.00 - 17:00

Építőanyag és háztartási 
műanyagáru kiskereskedés

14. Vasáru, barkács és építési anyag kiskereskedelem nem nem nem 1997.08.29

3. 1/2001.
HER-SZA VENDÉGLÁTÓ, 

KERESKEDELMI ÉS 
IPARI KFT.

9943 Kondorfa,
Alvég út 10.

18-09-104619 12597811 5510 113 18
9943 Kondorfa,

Alvég u. 161.
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

H - Cs: 06:00 - 22:00
P-Szo: 06:00 - 22:00

V: Zárva
Italüzlet 90 m2 53 Italüzlet, bár

1.2.
1.3.
1.9.

2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Dohányterméket kiegészítő termék

alkoholtermék
vendéglátás igen nem nem 2001.07.25

4.
1/2003.       

OKNYIR:1.
ZSOLDOS ZSANETT

9943 Kondorfa,
Fővég út 2.

56251670 57607270 4711 231 18
9943 Kondorfa,

Alvég út 163.
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

H - P: 05:30 - 12:00; 
12:30 - 16:00

Szo: 05:30 - 11:00
V: Zárva

Zsoldos Vegyeskereskedés 80 m2 2021-07-30

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

2.                                                     
21.
24.
32.

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital
Csomagolt kávé,dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Hal 
Zöldség-és gyümölcs 
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer  (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak...)
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                                                                                       
Palackos gáz; 
Állateledel, takarmány

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem nem 2003.06.27

5. 1/2013. KORMORÁN ÖKO KFT.
8000 Székesfehérvár,

Havranek J. u. 13.
07-09-007041 11944739-4120-113-07

9943 Kondorfa,
Alvég út 52.

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység

alkalomszerűen
Őrségi Túrák

"Dörömb-szer" tábor 10 m2

1.2.
1.3.
1.9.
20.
43.

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Illatszer, drogéria
Emléktárgy és ajándék

alkoholtermék vendéglátás nem nem nem 2013.06.11

6. 6/2017/B-E. TM ARANYNAPFÉNY KFT.
9943 Kondorfa,
Fővég út 51/A.

19-09-113747 13621331-4642-113-19
9943 Kondorfa,

 Alvég út 4.   
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

H -P: 06:00 - 14:00,
Szo: 06:00 - 12:00,

V: Zárva
Fókusz üzlet 66 m2 2013-10-11

1.3. 
1.4. 

 1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

3.
4.
5.
6.
7.

 11.
16.
18.
20. 
21.
25.
27.
29. 
30.
32.
38. 
39.
43.
45. 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék, stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb anyagok...)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék...)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csemcsemő-és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaülés,...)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Audiovizuális termék (zenei-és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
Könyv
Papír-és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.)
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
Óra-és ékszer
Játékáru
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Fotócikk
Optikai cikk
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem nem 1.1O Tej, tejtermék

Vas Megyei Kormányhivatal 
Körmendi Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszerellenőrző Hivatala

VA-02I/ÁÉH/926-3/2013 visszavonásig 2013.10.11

7. 3/2017.
SCHVARCZ VENDÉGLÁTÓ,

KERESKEDŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT.

9970 Szentgotthárd,
Eötvös út 6.

18-06-103990 20710017-5610-117-18
9943 Kondorfa,

Alvég u. 7.
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység
H – V: 09:00 – 22:00 Vadkörte Fogadó 2102 m2 80 fő 2000.06.22

1.1.
1.2.

 1.3.
1.4.
1.9.

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

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-02I/ÁÉH/605-4/2015. visszavonásig 2015.06.08

8. 1/2019/B.
BALLA ZSUZSANNA

ERZSÉBET
9943 Kondorfa,

Alvég út 145.
17-T-188 74808917012823318

9943 Kondorfa,
Alvég út 145.

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység,

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

Előre 

bejelentkezéssel.
Lakásétterem 30 m2 14 fő Étterem

1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9

1.11
1.12

Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Zöldség-és gyümölcs
Kenyér-éd pékáru, sütőipariterméék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru.....)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor....)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék .....)

kiskereskedelem
vendéglátás

nem nem nem
1.1
1.4

Meleg-, hideg étel
Cukrászati készítmény, 

édesipari termék

Vas Megyei Kormányhivatal
Körmendi Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági 
És Állategészségügyi Osztály

VA-02/ÉBÁ/00577-3/2019 visszavonásig 2019.07.08

9. 2/2019//B. CSÁSZÁR ISTVÁN 
9943 Kondorfa,

Alvég út 153.
50518045 676275926201 231 18

9943 Kondorfa,
Alvég út 153.

csomagküldő kereskedelem

9. 
26.

59.

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és
alkalrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
Egyéb (elemlámpa, fejlámpa, töltő és akkumulátor)

kiskereskedelem 2019.07,29.

10. 7/2019/B. UJFALUSI NORBERT
9943 Kondorfa,

Fővég út 7.
53385655 695777856622 231 18

9943 Kondorfa,
Fővég út 7.

üzleten kívüli kereskedelem
csomagküldő kereskedelem

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés kiskereskedelem 2019.10.28

11. 333677/B/1. ZSOLDOS ZSANETT
9943 Kondorfa,

Fővég út 2.
57806613 59761972 4711 231 18

9943 Kondorfa,
Alvég út 163.

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység

H - P: 05:30 - 12:00; 
12:30 - 16:00

Szo: 05:30 - 11:00
V: Zárva

Zsoldos Vegyeskereskedés 80 m2

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

20.                                                     
21.
24.
32.

Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital
Csomagolt kávé,dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Hal 
Zöldség-és gyümölcs 
Kenyér-és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer  (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak...)
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                                                                                       
Palackos gáz; 
Állateledel, takarmány

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem nem 2023.01.10

a külön engedély alapján 
forgalmazott termékek köre

termékek megnevezése a külön engedélyt kiállító hatóság a külön engedély száma

a külön engedély 
hatálya

(egyes kereskedelmi 
formák és helyek

szerinti bontásban)

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
zeneszolgáltatást,
műsoros előadást,

táncot

szerencsejátéknak nem 
minősülő szórakoztató 

játékot

vendéglátó üzlet 
esetében 

befogadóképessége

a 25. § (4) bekezdés 
szerinti vásárlók 

könyve 
használatba 

vételének 
időpontja

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

a termékek sorszáma
(6. melléklet alapján)

a termékek megnevezése
(6. melléklet alapján)

a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti jövedéki termékek

vendéglátóhely 
üzlettípus megjelölése

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

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 )

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének 
időpontjaneve címe, 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

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

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

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e



2018.10.24,    módosítás: 2019.12.02

2021.07.30 2022.12.17

2020.06.08

2017.10.09

2018.10.30
2020.12.31

2017.05.09 2019.04.01

2020.12.01

A kereskedelmi tevékenység 
módosításnak időpontja 

A kereskedelmi 
tevékenység 

megszűnésének 
időpontja


