
Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Státusz Termékek Kereskedő cím

Kereskedő cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási szám Kereskedő statisztikai szám Nyitva tartás Befogadóképessége

Vásárlók könyve 

használatba vételének 

időpontja

Kereskedelmi 

tevékenység jellege Szeszesital kimérés ténye

22. § (1) bek. 

Tevékenységet 

(zeneszolgáltatás) 

nyújt-e

22. § (1) bek. 

Tevékenységet (műsoros 

előadás, tánc) rendez-e

22. § (1) bek. 

Tevékenységet 

(szórakoztató játék, 

szerencsejáték) folytat-e

1 1/2014 2014.02.24

Óvodai 

főzőkonyha

7967 Drávafok Arany 

János utca 10 

Drávafoki 

Mosoly Óvoda

Bejelentés 

köteles Aktív Meleg-, hideg étel

7967 Drávafok 

Arany János utca 10 

15765578-8510-322-

02 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

2 2/2018 2018.04.20

Csomagküldő, 

internetes 

kiskereskedelem

7967 Drávafok Arany 

János utca 15 Marosi Ernő

Bejelentés 

köteles Aktív

Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

7967 Drávafok 

Arany János utca 15 52255146

68789206-4791-231-

02 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

4 14/2001 2001.12.14

Élelmiszer 

vegyesüzlet

7967 Drávafok 

Kossuth Lajos utca 

27/B 

Drávamenti 

ÁFÉSZ

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 | Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | 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.) | Illatszer, 

drogéria | 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

7960 Sellye Mátyás 

király utca 72 2-02-000094

10037380-4711-129-

02 2001.12.14 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

5 24/1998 1998.12.02 Virág- ajándékbolt

7967 Drávafok 

Kossuth Lajos utca 46 

Véberné és 

Társa Bt

Bejelentés 

köteles Aktív

Virág és kertészeti cikk | Emlék- 

és ajándéktárgy

7967 Drávafok 

Arany János utca 41 02-06-064828

20092139-4771-117-

02 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

3 8/2017 2017.07.18 Drava Gostiona

7967 Drávafok 

Kossuth Lajos utca 48 Nagy Zoltán

Bejelentés 

köteles Aktív

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, 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.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | 

Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést 

igénylő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában 

meghatározott vendéglátó-ipari termék, az 

italok kivételével) | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék (azon hűtést igénylő 

cukrászati készítmények, amelyek 

forgalomba hozatala az előállítás helyén, 

illetve házhoz szállítással történik, a végső 

fogyasztó részére | Energiatermék | Sör | 

Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | 

Alkoholtermék

7975 Kétújfalu 

Petőfi utca 68 39020697

66784243-4711-231-

02

H: 07:00 - 22:00, 

K: 07:00 - 22:00, 

Sze: 07:00 - 

22:00, Cs: 07:00 - 

22:00, P: 07:00 - 

22:00, Szo: 07:00 

- 22:00, V: 07:00 - 

22:00 Ebédidő: 

12:00 - 14:00, 50

kiskereskedelem, 

vendéglátás Igen Nem Nem Nem
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