
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása 
Ugod 

 
 
Nyt.sz./ Vállalkozó/ Kereskedelmi  mozgóbolt A   z       ü  z  l  e  t vásárlók 
nyilv.tar- kereskedő tevékenység  működési elnevezése alapte- vendégl. szeszes- zene- nyitva- könyve 
tásba vét. neve helye megnevezése, jellege területe  területe befoga- ital szol- tartá- haszná- 
dátuma címe  sorszáma (kis-nagyker.   (m2) dókép. kimé- gál- si latba  
 székhelye   ügynök)     rés tatás ideje vét. 
 vállalk.ig.sz./           időpont.  
 cégjegyz.sz. 
 adószáma 
 stat.száma 
 
1/2009. Fekete László Ugod külterület 46. használtcikk (személygépjármű,   150 
okt. 27. Pápa, Vajda P. ltp. 23. II/9. 0267/66. hrsz. könnyűgépjármű, motorkerékpár, 
 ES-581352  mezőgazdasági gép) kiskeres- 
 60228556-6619-231-19  kedelme 
 
2/2009. Makkocska Kft. Ugod, 1.2 alkoholmentes,- és szeszes  Italraktár 115     hétfő, VB 147926- 
nov. 26. Pápa, Gyimóti u. 83. Kiss J. u. 42/A. ital kis,- és nagykereskedelme         kedd, 147950 
 19-09-503505         csütörtök, 2009.11.03. 
          péntek: 
          6-10,30, 
          szerda:  
          zárva  
 
3/2009. Andriczáné Ugod, 24.palackos gáz kisker. Vid,Kiscsősz, Bábolnai 30     hétfőtől No.059776- 
dec.4. Nagy Margit Klapka u.77. 32.állateledel,takarmány kisker. Bakonybél, Márkabolt      péntekig 059800 
 Ugod, Kossuth u.77.  59.egyéb: épitőanyagok kisker. Pénzesgyőr és Épitő-      14-17 ó 1991.08.02. 
2011.08.11. 1999234  (cement,oltott mész)   anyagke-       szombat 
 54118551-5248-231-19     reskedés       10-12 ó 
              
 
1/2010. Présing Tamás  1.1.meleg,-hideg étel, Pápa piactér  8      kedd, 
máj.7. Ugod, Kossuth u. 84.  1.2.kávéital,alkoholmentes          péntek, 
 12121520  ital,1.3.dobozos,ill.palackozott          vasárnap. 
2011.02.01. 64876209-5610-231-19  alkoholmentes-és szeszes ital, Pápa 1836/117. hrsz 8      szerda, 
   1.4.édesip.term.          szombat 
   1.5.hus,-éshentesáru,1.6.hal, 
   1.7.zöldség,-és gyümölcs, 
   1.8.kenyér,-és pékáru, sü- 
   tőipari termék,1.9.édességáru 
   (előrecsom.fagylalt és jégkrém) 



   1.10.tej,tejtermék 
   kiskereskedelme 
 
 
             márc.-szept.: 
2/2010. Biró Tibor Ugod, 30.virág és kertészeti cikk Pápa piactér  Smaragd  15     hétfő, BE 680661- 
nov.1. Ugod,Kossuth u.2. Petőfi u. 81. 43.ajándéktárgy   Virág,- és       szerda, BE 680680 
 Ugod,Kossuth u.18.  45.kreatív-hobbi és deko-   Ajándékbolt      péntek 2010.nov.1. 
 2903765  rációs termék          15,30 - 
 54325472-5610-231-19  kiskereskedelme üzletben          18 óráig, 
   és vásáron, piacon          okt.-febr.: 
              hétfő, 
              szerda, 
              péntek 
              14 – 
              16,30 óráig 
 
 
1/2012. Varjas-Gergely Klaudia Ugod 1.2. kávéital, alkoholmentes,-   „Vadkert  60 20 igen    hétfőtől 
febr.17. Pápa, Ligetkert u. 10. Jókai u. 2. és szeszes ital, 1.3. csomagolt  büfé”       vasárnapig 
 27216692 674/1. hrsz kávé, dobozos, ill. palackozott    8-21 óráig  
 65779112-1-39  alkoholmentes,- és szeszes ital, 
 65779112-5630-231-19  1.9. édességáru (csokoládé, 

   desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
   előrecsomagolt fagylalt 
   és jégkrém stb.) 

 
2/2012. Biró Csaba Ugod, 46. használtcikk kisker,           szombat VA 323101- 
febr.21. Ugod, Dózsa u. 44. Dózsa u. 44. 52.mezőgazdasági ipari gép,           8-12 óráig VA 323125 
 4512021 196/1.,196/2. berendezés nagyker.            2012.03.27. 
 62078955-2-39 
 62078955-      -231-19 
 
3/2012. Triton Trade Kft. Ugod, 1.3.dobozos, ill. palackozott     110      hétfőtől 
ápr.3. 6075 Páhi, 03.hrsz. alkoholmentes,- és szeszes           péntekig 
 Kossuth u. 47.  ital nagyker.           9-11 óráig 
 Cg.03-09-122215 
 14294772-2-03 
 14294772-4634-113-03 
 
4/2012. Magyar Posta Zrt. Ugod, 1.3. csomagolt kávé, dobozos,      8      hétfőtől 926876- 
márc.30. Bp.Dunavirág u.2-6. Kossuth u.69. ill. palackozott alkoholmentes,-           péntekig 926900 
 Cg.01-10-042463 502.hrsz. és szeszes ital, 1.9. édességáru            8-12;12,30-16 1998. 

 10901232-2-44  (csokoládé, desszert, nápolyi,    óráig,  10.08. 
 10901232-5310-114-01  cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt   szombat, 
   és jégkrém stb.)    vasárnap  



   1.11.egyéb élelmiszer (tojás,étolaj,          zárva 
   margarin és zsír, olajos és egyéb 
   magvak, cukor, só, száraztészta, 
   kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 
   1.12. közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
   termék (gyógynövény, biotermék, 
   testépítőszer stb.), 2. dohányáru  
   (dohánytermék, dohányzáshoz      
   szükséges kellék), 7. bútor, lakbe- 
   rendezés, háztartási felszerelés, 
   világítástechnikai cikk, 9. villamos 
   háztartási készülék és villamossági 
   cikk, 11. audiovizuális termék 
   (zenei,- és videofelvétel, CD, DVD stb.) 
   12. telekommunikációs cikk, 16. könyv, 
   17. újság, napilap, folyóirat, periodikus 
   kiadvány, 18. papír,- és írószer, művé- 
   szellátó cikk (vászon, állvány stb.). 
   19. számítógépes hardver,- és 
   szoftver termék, 20. illatszer, drogéria, 
   26. sportszer, sporteszköz (horgász- 
   felszerelés, kempingcikk, csónak, 
   kerékpár és alkatrész, tartozék, 
   lovas felszerelés, kiegészítők stb.), 
   27. játékáru, 28. közérzettel kapcso- 
   latos nem élelmiszertermék 
   (vérnyomásmérő, hallókészülék, 
   ortopéd cipő, mankó stb.), 
   37. vetőmag, 43. emlék,- és ajándék- 
   tárgy, 44. numizmatikai termék, 
   45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 
  
5/2012. Peti Trade Kft. 03.hrsz. 1.3.palackozott     150      hétfőtől  
jún.12. Ugod 03. hrsz.  alkoholmentes,- és szeszes           péntekig. 
 Cg. 19-09-514677  ital nagyker.           9-11 óráig 
 23706408-2-19 
 23706408-4634-113-19 
 
6/2012. Kovács Beáta Ugod, 30.virág és kertészeti cikk, „Virágbolt” 20      hétfő 8-10 és BF 
szept.3. Ugod, Klapka u. 41. Klapka u.41. 40.kegytárgy,kegyszer,egyházi cikk          15-17, kedd 093041- 
 29995133 781. hrsz. 41.temetkezési kellék, 43. emlék,-          9-11 és 15-17, BF 
 65950205-1-39  és ajándéktárgy           szerda 10-12 és 093060  
 65950205-4776-231-19             16-18, csütörtök 2012. 
              10-12 és 15-17,  09.03.  
              péntek 9-11 és 
              15-17, szombat 



              és vasárnap 
              10-14 
7/2012. Szabó Zoltán  23.tüzelőanyag kisker. 
aug.14. Ugod,Klapka u.81.  házhoz szállitással 
 29977081  ügynöki tev. 
 72041196-1-39 
 72041196-4799-231-19 
 
8/2012. Prágai Miklós  3.textil(szövet,ruházati 
szept.27. Ugod,Petőfi u. 87.  méteráru háztart.textiltermék, 
 30426498  lakástextília,ágynemű,asz- 
 65985001-1-39  talterítő,törölköző,kötőfonal, 
 65985001-4791-231-19  hímzéshez,valamint takaró 
   és szőnyeg készítéséhez 
   szükséges alapanyag, 
   rövidáru,tű,varrócérna,gomb 
   stb.), 4.ruházat(gyermek, 
   női,férfi ruházati cikk, 
   bőrruházat és szőrmeáru, 
   ruházati kiegészítő)5.baba- 
   termék(csecsemő,- és 
   kisgyermek-ruházati cikk, 
   babakocsi,babaülés,babaágy, 
   babaápolási cikk stb.)6.láb- 
   beli,- és bőráru,7.bútor, lak- 
   berendezés,házt.felsz.,vilá- 
   gítástechnikai cikk,8.hangszer, 
   9.vill.házt.kész.és vill.cikk, 
   10.audió és videober., 
   11.audiovizuális termék 
   (zenei,- és videofelvétel,CD, 
   DVD stb.),12.telekomm.cikk, 
   16.könyv,17.újság,napilap, 
   folyóirat,periodikus kiadvány, 
   18.papír,-és írószer,művész- 
   ellátó cikk(vászon, állvány stb.) 
   20.illatszer,drogéria,25.óra,- 
   és ékszer,26.sportszer,sport- 
   eszköz horgászfelszerelés, 
   kempingcikk,csónak,kerékpár 
   és alkatrész,tartozék,lovas 
   felszerelés,kiegészítők stb.), 
   27. játékáru,29.tapéta,pad- 
   lóburkoló,szőnyeg,függöny, 
   38.fotócikk,39.optikai cikk, 
   42.díszműáru,műalkotás, 



  népművészeti és iparművészeti 
  áru,43.emlék,- és ajándéktárgy, 
  45.kreatív-hobbi és dekorációs 
  termék,46.használtcikk(használt 
  könyv,ruházati cikk,sportszer, 
  bútor,egyéb használtcikk,régiség) 
  49.személygépjármű és egyéb 
  gépjárműalk.és tartozék, 
  50.motorkerékpár,-és-alkatrész, 
  tartozékok,53.irodagép,- beren- 
  dezés,irodabútor 
 
1/2013. Baumann Tamás  31.kedvtelésből tarott állat 
július 1. Ugod,Kossuth u.107.  32.állateledel,takarmány  
 26062880  csomagküldő kisker. 
 61803912-4799-231-19 
 
2/2013. Könyvesné Mikodém Regina Ugod, 1.élelmiszer  „K+Z Közért”  60      hétfőtől VB346651- 
szept.10. Pápa, Bocsor I. u.89/A. Kossuth u.23. 3.textil,4.ruházat,7.butor,           péntekig VB346675 
 33935286 470/1.hrsz. lakberendezés,házt.felsz.           5-18-ig 2013.09.10. 
 66328142-2-39  világitástechn.cikkek,           szombat: 
 66328142-4711-231-19  14.vasáru,barkács és            7,30-13,30 
   épitési anyag,16.könyv,           vasárnap: 
   17 ujság,napilap,folyóirat,           zárva 
   preiodikus kiadv.18.papir,- 
   irószer,müvészellátó cikk 
   20.illatszer,drogéria, 
   21.házt.tisztitószer, vegyi 
   áru,16.sportszer,sport- 

   eszköz,27.játékáru,32.ál- 
   lateledel,takarmány, 
   37.mezőgazdasági,méhé- 
   szeti és borászati cikk, 
   növényvédőszer,termésnöv. 
   anyag stb. 


