
Sorszám Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe

1 1/2021 2021.05.26 Pöttyöm Cukrászda 6755 Kübekháza Fő utca 57. 

2 1/2018 2018.01.08 csomagküldő kereskedelem

3 2/2021 2021.08.31 BOTIKAUTO KFT

4 12017/2017 2017.08.16 Kübecker Manufaktur

5 22011 Dr. Molnár Róbert

6 32007 Pici Söröző 6755 Kübekháza Fő utca 41 

7 51997 Vegyesbolt 6755 Kübekháza Erzsébet utca 184 A

8 72007 Hársfa Söröző 6755 Kübekháza Erzsébet utca 184 A

9 101997 TÜZÉP 6755 Kübekháza Fő utca 34. 

10 111997 Vegyesbolt 6755 Kübekháza Mátyás utca 416 A

11 122009 740. sz. Főtéri COOP ABC 6755 Kübekháza Petőfi tér 6 

12 132007 Abigél Panzió és Étterem 6755 Kübekháza Fő utca 86. 

13 152010 Újfalusi Kisbolt 6755 Kübekháza Rózsa utca 493 

14 152011 "Újfalusi Kisbolt" 6755 Kübekháza Rózsa utca 493 

15 152012/2018 2018.03.12 üzleten kívüli kereskedés

16 152013/2019 2019.03.12 Színskála Festékbolt 6755 Kübekháza Petőfi tér 6. 

17 152014/2019 2019.05.02 Személygépjármű-, könnyűgépjármű Nagykereskedelme6755 Kübekháza Rózsa utca 440 

18 152015/2019 2019.06.19 üzleten kívüli kereskedelem 6755 Kübekháza Erzsébet utca 185 

19 152016/2019 2019.09.16 Vidámia 6755 Kübekháza Szántó Kovács János utca 561 
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Üzemeltető Típus Státusz Utolsó ellenőrzés Termékek

Vágási Ibolya Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

Egervölgyi Lilla Bejelentés köteles Aktív 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 | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

Botikauto Kft. Bejelentés köteles Aktív Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofi Kft.Bejelentés köteles Aktív Élelmiszer | 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- 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.) | 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 | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 

Dr. Molnár Róbert Bejelentés köteles Aktív

Babarczi Ilona Bejelentés köteles Aktív Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Sör | Alkoholtermék

Kissné Manyi Bt. Bejelentés köteles Aktív 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.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány | Palackos gáz

Kiss Endre Bejelentés köteles Megszűnt Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Sör | Alkoholtermék

Babilai István Bejelentés köteles Aktív Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | 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.) | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag

Nacsa Sándorné Bejelentés köteles Aktív Élelmiszer | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Festék, lakk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Állateledel, takarmány | Palackos gáz

COOP Szeged Zrt. Bejelentés és engedély köteles Aktív A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 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, 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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készí

Euro-Pegazus Kft. Bejelentés köteles Aktív Alkoholtermék

Juhászné Jaksa Anikó Bejelentés köteles Megszűnt Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 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.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány

J&J ÉP-KER Kft. Bejelentés köteles Megszűnt Élelmiszer | 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) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Festék, lakk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg) | Háztartási tüzelőanyag

Lombfalvi Tamás Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel

ARTINVEST 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Bejelentés és engedély köteles Aktív A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Virág és kertészeti cikk | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

Kertész József Bejelentés köteles Aktív Személygépjármű

Lombfalvi & Lombfalvi Bt. Bejelentés köteles Megszűnt Meleg-, hideg étel

Lakatos Adrienn Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)
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Módosítási dátum Megszűnés dátum Alapterület Esemény megjegyzés Kereskedő cím

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék150 6755 Kübekháza Fő utca 57. 

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 | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)6755 Kübekháza Petőfi tér 9 

Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék6755 Kübekháza Árpád utca 244. 

Élelmiszer | 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- 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.) | 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 | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 140 6755 Kübekháza Petőfi tér 1-2 

2011.05.02 6755 Kübekháza Mátyás utca 417 

2007.04.26 35 6755 Kübekháza Fő utca 41 

2013.05.31 53 6755 Kübekháza Erzsébet utca 184 A

1991.07.08 2020.03.31 86 6755 Kübekháza Fő utca 57 

1993.03.29 500 6755 Kübekháza Fő utca 34. 

2001.12.13 50 6755 Kübekháza Mátyás utca 416 B

2020.01.24 234 6721 Szeged Szent István tér 16 

2007.10.17 376 6755 Kübekháza Fő utca 30 

2001.10.04 2018.02.16 50 6755 Kübekháza Rózsa utca 493 

Élelmiszer | 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) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Festék, lakk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg) | Háztartási tüzelőanyag2019.06.06 50 6755 Kübekháza Rózsa utca 493 

6755 Kübekháza Erzsébet utca 185 

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Virág és kertészeti cikk | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag178 6772 Deszk Kertész köz 10. 

6755 Kübekháza Rózsa utca 440 

2020.01.28 6755 Kübekháza Erzsébet utca 185 

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)6755 Kübekháza Szántó Kovács János utca 561 
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Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási szám Kereskedő statisztikai szám Nyitva tartás Befogadóképessége

6755 Kübekháza Fő utca 57. 57235514561023106 H: Zárva, K: 10:00 - 20:00, Sze: 10:00 - 20:00, Cs: 10:00 - 20:00, P: 10:00 - 20:00, Szo: 10:00 - 20:00, V: 10:00 - 20:00, 30

52053724 68653055-1813-231-06

06-09-027138 27197565-4511113-06

06-09-023635 25973893-8130-572-06 H: Zárva, K: 08:00 - 21:00, Sze: 08:00 - 21:00, Cs: 08:00 - 21:00, P: 08:00 - 22:00, Szo: 08:00 - 22:00, V: 08:00 - 21:00, 20

23311922 75962173-9003-231-06

EV-598577 45580185-5540-231-06 25

06-06-016518 24371951-4711-117-06

4411274 45570791-5530-231-06 45

ES-369933 45793727-5248-231-06

EV-523196 45605123-5211-231-06 H: 06:00 - 12:00, K: 06:00 - 18:00, Sze: 06:00 - 18:00, Cs: 06:00 - 18:00, P: 06:00 - 18:00, Szo: 06:00 - 12:00, V: 06:00 - 12:00, 

06-10-000275 11917553521111406

06-09-000108 10267381-2212-123-06 35

2421252 62707778-5211-231-06

06-09-023864 26145819-4110-113-06 Hétfőtől -péntekig 6.00 -10.00 és 14.00-18.00 Szombat - vasárnap 6.00 - 10.00

52214338 68761994-5610-231-06

06 09 015453 22680631 H: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, K: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Sze: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Cs: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, P: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárva, 

24577507 75955995-4511-231-06

06-06-017063 26728988

53985509 69995507-1419-231-06
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Vásárlók könyve használatba vételének időpontja Kereskedelmi tevékenység jellege Szeszesital kimérés ténye

2021.05.20 kiskereskedelem, vendéglátás Igen

kiskereskedelem Nem

kiskereskedelem, nagykereskedelem Nem

2017.08.19 kiskereskedelem Igen

kiskereskedelem Nem

vendéglátás Igen

kiskereskedelem Nem

vendéglátás Igen

kiskereskedelem Nem

H: 06:00 - 12:00, K: 06:00 - 18:00, Sze: 06:00 - 18:00, Cs: 06:00 - 18:00, P: 06:00 - 18:00, Szo: 06:00 - 12:00, V: 06:00 - 12:00, kiskereskedelem Nem

kiskereskedelem Nem

vendéglátás Igen

kiskereskedelem Nem

2018.02.16 kiskereskedelem Nem

kiskereskedelem Nem

H: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, K: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Sze: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Cs: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, P: 07:30 - 16:30 Ebédidő: 12:00 - 12:30, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárva, kiskereskedelem Nem

nagykereskedelem Nem

2019.06.19 kiskereskedelem Nem

kiskereskedelem Nem
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22. § (1) bek. Tevékenységet (zeneszolgáltatás) nyújt-e 22. § (1) bek. Tevékenységet (műsoros előadás, tánc) rendez-e

Igen Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Igen Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem

Nem Nem
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22. § (1) bek. Tevékenységet (szórakoztató játék, szerencsejáték) folytat-e OKNYIR nyilvántartási szám OKNYIR technikai azonosító

Nem 306959/B/1

Nem

Nem 606766

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Vendéglátóhely típusa

Cukrászda
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