
Sorszám 
Nyilvántartási 

szám 
Nyilvántartásba 

vétel dátuma 
Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Státusz 

Utolsó 
ellenőrzés 

Termékek 

1 1/2012 2012.10.09 
100 Ft-os 

Bolt 
6334 Géderlak 

Kossuth utca 90. 
Horváth 

Attila 
Bejelentés 

köteles 
Aktív  

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, 

túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Papír- és írószer, művészellátó 
cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | 

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Sör | Csendes és habzóbor | Köztes alkoholtermék | 
Alkoholtermék 

2 2/2007 2007.02.22 
Ajándék és 

Iparcikk 
üzlet 

6334 Géderlak 
Kossuth utca 70. 

Rakiás 
László 

Zoltánné 

Bejelentés 
és 

engedély 
köteles 

Aktív  
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | 

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy 

3 3/2006 2006.09.11 
42. sz. 
ABC 

6334 Géderlak 
Kossuth utca 87. 

Híd-Coop 
Zrt. 

Bejelentés 
és 

engedély 
köteles 

Aktív  

Meleg-, hideg étel | 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, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, 
savanyított tejtermék stb.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és 

tejtermék) | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | 
Alkoholtermék 

4 4/2009 2009.11.27 
Faluház 
Kávézó 

6334 Géderlak 
Dunaszentbenedeki 

utca 1. 

Nyáriné 
Karcsák 

Judit 

Bejelentés 
köteles 

Aktív  
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Energiatermék | Sör | Csendes és 

habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék 

5 6/1999 1999.01.13 Húsbolt 
6334 Géderlak 

Kossuth utca 74. 
Bukor Tibor 

Bejelentés 
köteles 

Aktív  Hús-és hentesáru | Hús- és hentesáru (friss hús) 

6 7/2011 2011.09.02 Vegyesbolt 
6334 Géderlak 

Kossuth utca 74. 
Bukor Tibor 

Bejelentés 
és 

engedély 
köteles 

Aktív  

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, 

LPG és az üzemanyag | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes 
alkoholtermék | Alkoholtermék | Dohánygyártmány 

7 8/2002 2002.10.15 
Katona 
kocsma 

6334 Géderlak 
Kossuth utca 70. 

Katona 
Zoltán 

Bejelentés 
köteles 

Aktív  
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett 

ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék 

8 9/2018 2018.03.19 
Élelmiszer, alkoholmentes ital 

piaci kiskereskedelem 
Biacsi 
Róbert 

Bejelentés 
köteles 

Aktív  Virág | Zöldség, gyümölcs 

 


