
Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás 
Nyilvántartási szám: 1. 1/2009.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.04.16.; A bejegyzés oka*: 
2; A telep címe: 6221 Akasztó, Rózsa utca 3.; helyrajzi száma: 497; használatának jogcíme: saját 
tulajdon; üzemeltetésének időtartama: 8 óra /műszak; a napi munka-végzés: hétfőtől-péntekig 8-16. 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Tóth Sándor; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: ES 
501123; székhelye: Akasztó, Rózsa u. 3. ; A telepen végzett ipari tevékenység: 9 csomagolás 
1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély 
visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 2. 38.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.; A bejegyzés oka*: 1. A 
telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 140. ,helyrajzi száma: 934/1; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Tóth Sándorné; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 707413;, 
székhelye: Akasztó, Fő u. 140.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1 fémmegmunkálás; 16 
fémtartály gyártása; villanymotor, áramfejlesztő javítása. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. 
adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 3., 41.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., (2009.05.29.). A bejegyzés oka*: 1. A 
telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 1/d., helyrajzi száma: 1288/2, használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Szervin Kft.;, cégjegyzékszáma: 03-09-102819; székhelye: 6221 
Akasztó, Fő u. 1/d.;. A telepen végzett ipari tevékenység: 1/27 élelmiszer-, dohányipari gép gyártása; 
1/35 gépjárműjavítás-, karbantartás; 2/13 fémmegmunkálás; 2/16 fémtartály gyártása; 2/35 máshová 
nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása; 2/39 máshová nem sorolt egyéb speciális gép 
gyártása; 2/42 mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. 
adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 4., 42.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.; A bejegyzés oka*: 1; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Csengődi utca 54., helyrajzi száma: 301; használatának jogcíme: saját 
tulajdon ; üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Halácsi Kft; cégjegyzékszáma: 06-09- 
007736; székhelye: 6728 Szeged, Cserje sor 4.. A telepen végzett ipari tevékenység: 1/12 egyéb 
bútor gyártása; 1/14 egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása; 1/45 játékgyártás; 2/61 
szőnyeggyártás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 

engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 5., 36.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.; A bejegyzés oka*: 2; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Tavaszmező utca 5. helyrajzi száma: 2037; használatának jogcíme: saját 
tulajdon; üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Szamek és Társa Bt; cégjegyzékszáma: 03-06-109270; 
székhelye: 6221 Akasztó, Tavaszmező u. 5.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/35 
gépjárműjavítás -, karbantartás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. 
tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 6., 37.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.. A bejegyzés oka*: 2. A 
telep címe: 6221 Akasztó, Arany János utca 12.; helyrajzi száma: 278; használatának jogcíme: 
tulajdonos; üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Hubert János; vállalkozói nyilvántartásba 
vételi száma: 592870;, székhelye: 6221 Akasztó, Arany J u. 12.; A telepen végzett ipari tevékenység: 
1/19 egyéb papír-, kartontermék gyártása; 1/62 nyomdai tevékenység alágazatba tartozó 
tevékenységek. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 
engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 7., 39.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.. A bejegyzés oka*: 2; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 1/d.; helyrajzi száma: 1292/2; használatának jogcíme: 2; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: En Gros Kft. 6221 Akasztó, Fő u. 1/d.; cégjegyzékszáma: 03-09- 
101132; székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 1/d.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/9 csomagolás; 
1/66 raktározás, tárolás /kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, 
műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 
módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 8., 44.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.. A bejegyzés oka: 2; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Dózsa György utca 5. helyrajzi száma: 1346; használatának jogcíme: saját 
tulajdon; üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Németh Csaba; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: ; 
székhelye: 6221 Akasztó, József A. u. 3.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/9 csomagolás; 1/66 
raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, 
nitrogénvegyület raktározása, tárolása). 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. 
tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 9., 46.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.05.29.; A bejegyzés oka*: 2. A 
telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 62-64. helyrajzi száma: 204; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Panama - NK Cukrászat Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-109089; 
székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 62-64.. A telepen végzett ipari tevékenység: 1/9 csomagolás; 1/66 
raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, 
nitrogénvegyület raktározása, tárolása). 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. 
tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 10., 32.; A bejegyzés időpontja: 20014.02.26., 2009.05.29.; A bejegyzés oka* 2. 
A telep címe: 6221 Akasztó Csengődi utca 034/41 helyrajzi szám; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével/: Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Pia- Ker Bt.; cégjegyzékszáma: 03-09-104506; székhelye: 6200 
Kiskőrös, József Attila u. 97.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/9 csomagolás. 1. engedély kiadása; 
2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep 
megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 11., 458; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2009.07.20.; A bejegyzés oka*: 2. 
A telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 199. helyrajzi száma: 2302/4; használatának jogcíme: tulajdonos; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: KI Szerviz Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-107389; székhelye: 6221 
Akasztó, Fő u. 199.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/35 gépjárműjavítás, karbantartás. 1. 
engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 
6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 12. 35.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26. 2009.09.30.; A bejegyzés oka*: 1; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 192., helyrajzi száma: 860; használatának jogcíme: tulajdonos; 
üzemeltetésének időtartama: /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Magyar Ásványvíz zRt.; cégjegyzékszáma: 01-10-045273; székhelye: 
1045 Budapest, Virág u. 13. 2/8.. A telepen végzett ipari tevékenység: 2/35 máshová nem sorolt 
egyéb általános gép gyártása; 2/39 máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása; 2/46 műanyag 
csomagolóeszköz gyártása; 2/51 nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása; 1/27 
élelmiszer-, dohányipari gép gyártása; 1/66 raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasási termények, 
mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása). 1. engedély kiadása; 
2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep 
megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 13., 485.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., (2010.02.23.; A bejegyzés oka*: 2 
; A telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 132. helyrajzi száma: 945/2; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 9 óra. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Auto Radiál 
Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-115222; székhelye: 6221 Akasztó, Fő u. 132.; A telepen végzett ipari 
tevékenység: 1/35 gépjárműjavítás, karbantartás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 
módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nyilvántartási szám: 14., 471.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26.; 2011.03.30.; A bejegyzés oka*: 2; 
A telep címe: 6221 Akasztó, Kossuth utca 21-23., helyrajzi száma: 1631, 1632; használatának 
jogcíme: tulajdonos; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 8 óra. Az ipari tevékenység végzőjének 
neve: Nagy Ervin; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 2385491; székhelye: 6221 Akasztó, 
Kossuth L. u. 19.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/9 csomagolás; 1/68 raktározás, tárolás 
(kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület 
raktározása, tárolása). 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység 
változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Nyilvántartási szám: 15., 533.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2011.04.29.;A bejegyzés oka*: 2;A 
telep címe: 6221 Akasztó, Deák Ferenc utca 1., helyrajzi száma: 974/4; használatának jogcíme: 
bérlemény; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/10 óra; műszakonként: 7-17 óráig. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Oroszi Sándor; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 23177489; 
székhelye: 6221 Akasztó, Deák F. u. 1.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/35 gépjárműjavítás, 
karbantartás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 
engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 16., 540.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26.; 2011.07.07.; A bejegyzés oka*: 1; 
A telep címe: 6221 Akasztó, József Attila utca 5., helyrajzi száma: 1435; használatának jogcíme: 
bérlemény; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/10 óra; műszakonként: 7-17 óráig. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Tóth és Fia Kovácsüzem Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-111082; 
székhelye: 6221 Akasztó, József A. u. 5.; A telepen végzett ipari tevékenység: 2/10 fémalakítás, 
porkohászat. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 
engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 17., 570.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26.; 2012.01.26. A bejegyzés oka*: 2; 
A telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 189., helyrajzi száma: 860/6; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/8 óra, műszakonként: 8-16.30 óráig. Az ipari tevékenység 
végzőjének neve: Nagy Sped Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-105619; székhelye: 6221 Akasztó, 
Kossuth u. 17.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/72 szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által 
üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt 
várakozóhely. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 
engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 18., 573.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26.; 2012.02.07. A bejegyzés oka*: 2; 
A telep címe: 6221 Akasztó, 093/84., helyrajzi száma: 093/84; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: 3 műszak/24 óra; műszakonként: 0-24 óráig. Az ipari tevékenység 
végzőjének neve: Grino Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-123180; székhelye: 6200 Kiskőrös, Béke u. 
16.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/72 szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a 
parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén 
vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely. 1. engedély kiadása; 2. 
tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 19., 579.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2012.03.19.; A bejegyzés oka*: 1; 
A telep címe: 6221 Akasztó, Dózsa György utca 53., helyrajzi száma: 1723; használatának jogcíme: 
bérlemény; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/8 óra; műszakonként: 8-12, 13-17 óráig. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Újvári- Forgácsoló Műhely Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-124456; 
székhelye: 6221 Akasztó, Dózsa Gy. u. 53.; A telepen végzett ipari tevékenység: 2/13. 
fémmegmunkálás; 2/36 máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása. 1. engedély 
kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep 
megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 20., 591.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2012.06.15.; A bejegyzés oka*: 2; 
A telep címe: 6221 Akasztó, 1715 helyrajzi száma: 1715; használatának jogcíme: szívességi 
használat; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/8 óra, műszakonként: 8-12, 13-17 óráig. Az ipari 
tevékenység végzőjének neve: Újvári- Forgácsoló Műhely Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-124456; 
székhelye: 6221 Akasztó, Dózsa Gy. u. 53.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/68 raktározás, 
tárolás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély 
visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 21., 603.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2012.10.18.; A bejegyzés oka*: 2; 
A telep címe: 6221 Akasztó, 095/57, helyrajzi száma: 095/57; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: 3 műszak/24 óra, műszakonként: 0-24 óráig. Az ipari tevékenység 
végzőjének neve: For- Tész Szövetkezet; cégjegyzékszáma: 03-02-100387; székhelye: 6200 
Kiskőrös, Bajtárs u. 15.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/72 szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által 
üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt 
várakozóhely. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. 
engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 22., 40.; A bejegyzés időpontja: 2014.02.26., 2012.12.12.; 2015.04.13. A 
bejegyzés oka*: 2.; 3. A telep címe: 6221 Akasztó, Fő utca 190. helyrajzi száma: 860/3., 
használatának jogcíme: bérlemény; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 8 óra; műszakonként: 6- 
14 óráig. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Dél-alföldi Műanyagipari Kft.; cégjegyzékszáma: 
11-09-012838; székhelye: 2943 Bábolna, Dr. Köves János utca 2.; A telepen végzett ipari 
tevékenység: 1/17 egyéb műanyagtermék gyártása; 1/68 raktározás, tárolás; 2/46 műanyag 
csomagolóeszköz gyártása. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység 
változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 23. A bejegyzés időpontja: 2014.02.26. A bejegyzés oka*: 1; A telep címe: 6221 
Akasztó, Csengődi u. 137., helyrajzi száma: 034/103; használatának jogcíme: saját tulajdon; 
üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 8 óra; műszakonként: 7-17 óráig. Az ipari tevékenység 
végzőjének neve: Tóth és Fia Kovácsüzem Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09-111082; székhelye: 6221 
Akasztó, Szent I. u. 27.; A telepen végzett ipari tevékenység: 2/10 fémalakítás, porkohászat; 2/13 
fémmegmunkálás. 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 
5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 24. A bejegyzés időpontja: 2014.11.17. A bejegyzés oka*: 2; A telep címe: 6221 
Akasztó, Fő u. 190., helyrajzi száma: 860/3; használatának jogcíme: bérlemény; üzemeltetésének 
időtartama: hétfőtől-péntekig: 8-12 és 13-18 /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/: Az ipari tevékenység végzőjének neve: Mediterrán Frutta Trade & Logistics Kft.; 
cégjegyzékszáma: 03-09-128108; székhelye: 6221 Akasztó, Fő utca 190.; A telepen végzett ipari 
tevékenység: 66 raktározás, tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. 
tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 25.;A bejegyzés időpontja: 2015.02.25.;A bejegyzés oka*: 2; A telep címe: 6221 
Akasztó, Fő u. 110. helyrajzi száma: 959; használatának jogcíme: szívességi használat; 
üzemeltetésének időtartama: hétfőtől-péntekig: 7-17 óráig, szombat: 8-12 /műszakonként 
a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: Az ipari tevékenység végzőjének neve: Oroszi 
Sándor; vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 23177489; székhelye: 6221 Akasztó, Deák Ferenc 
u. 1.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/35 gépjárműjavítás, karbantartás � 1. engedély kiadása; 2. 
tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 26.; A bejegyzés időpontja: 2015.04.13.; 2015.07.21.; A bejegyzés oka*: 2; 2.; A 
telep címe: 6221 AKASZTÓ, FŐ UTCA 190. helyrajzi száma: 860/3; használatának jogcíme: bérlet; 
üzemeltetésének időtartama: hétfőtől-péntekig: 6-14 /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/: 1 műszak/8 óra 
Az ipari tevékenység végzőjének neve: Dél- Vidéki Műanyagipari Kft.; cégjegyzékszáma: 03-09- 
128455; székhelye: 6221 Akasztó, Fő utca 190.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/17 egyéb 
műanyag termék gyártása; 1/66 raktározás, tárolás; 2/46 műanyag csomagolóeszköz gyártása 
� 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély 
visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 27.;A bejegyzés időpontja: 2015.06.24.; A bejegyzés oka*: 2; A telep címe: 6221 
Akasztó, Akasztó, Akácfa u. 6.; helyrajzi száma: 920/1; használatának jogcíme: saját tulajdon; 
üzemeltetésének időtartama: hétfőtől – péntekig; /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/: 700 – 1200; 1300 – 1600 Az ipari tevékenység végzőjének neve: Pál Ferenc; vállalkozói 
nyilvántartásba vételi száma: 3818379; székhelye: 6221 Akasztó, Akácfa u. 6.; A telepen végzett ipari 
tevékenység: 1/35 gépjárműjavítás, karbantartás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 
módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 28.;A bejegyzés időpontja: 2015.07.21.;A bejegyzés oka*: 3.;A telep címe: 6221 
Akasztó, Fő utca 190.; helyrajzi száma: 860/3.; használatának jogcíme: bérlet; üzemeltetésének 
időtartama: 1 műszak/ 8 óra; /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől 
– péntekig: 800 – 1630 Az ipari tevékenység végzőjének neve: Kőrösplaszt Trade Műanyagipari Kft.; 
cégjegyzékszáma: 03-06-128700; székhelye: 6200 Kiskőrös, Széchenyi István utca 4.; A telepen 
végzett ipari tevékenység: 1/17 egyéb műanyag termék gyártása; 1/66 raktározás, tárolás; 2/46 
műanyag csomagolóeszköz gyártása � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. 
tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 29.;A bejegyzés időpontja: 2015.07.30.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Csengődi utca 94.; helyrajzi száma: 378; használatának jogcíme: bérlet; üzemeltetésének 
időtartama: 1 műszak/ 8 óra; /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől – 
péntekig: 800 - 1200; 1300 – 1700 Az ipari tevékenység végzőjének neve: Kalaposné Szlenicskó Éva; 
vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 43747881; székhelye: 6221 Akasztó, Csengődi utca 94.; A 
telepen végzett ipari tevékenység: 1/14 egyéb fatermék gyártása � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység 
bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 30.; A bejegyzés időpontja: 2015.08.05.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Külterület 034/106 helyrajzi szám; használatának jogcíme: bérlet; üzemeltetésének 
időtartama: 1 műszak/ 8 óra; /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől – 
péntekig: 800 – 1600 Az ipari tevékenység végzőjének neve: SK.DRINK KFT.; cégjegyzékszáma: 01-
09-913849; székhelye: 1147 Budapest, Zsolnay V. u. 12. 1/1. ép. 1. em. 1.a.; A telepen végzett ipari 
tevékenység: csomagolás, raktározás, tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 
módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 32.; A bejegyzés időpontja: 2016.02.03.;2016.04.13.; A bejegyzés oka*: 2; 4; A 
telep címe: 6221 Akasztó, Bem tábornok u. 33.; helyrajzi száma: 1293; használatának jogcíme: 
bérlemény; üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 9 óra /műszakonként a napi munka-végzés 
idejének megjelölésével/: hétfőtől-szombatig: 8-17 óráig. Az ipari tevékenység végzőjének neve: HT 
Tüzép- ker 2004. Bt; cégjegyzékszáma: 03-06-113193; székhelye: 6221 Akasztó, Bem Tábornok u. 
33.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/99 raktározás, tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység 
bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 33.; A bejegyzés időpontja: 2016.05.04.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Béke utca 11. helyrajzi száma: 2006; használatának jogcíme: tulajdonos; üzemeltetésének 
időtartama: 1 műszak/ 8 óra /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől – 
péntekig 8-16 óráig. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Nagy István; cégjegyzékszáma: 
/vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 37451481; székhelye: 6221 Akasztó, Béke utca 11.; A 
telepen végzett ipari tevékenység: 1/30 élelmiszer-, dohányipari gép gyártása; 1/101 sportszergyártás 

� 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 

6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 34.; A bejegyzés időpontja: 2016.08.08.; A bejegyzés oka*: 1.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Rózsa utca 1/a. helyrajzi száma: 492/5; 492/6; 545/2; használatának jogcíme: bérlemény; 
üzemeltetésének időtartama: 1 műszak/ 9 óra /műszakonként a napi munka-végzés idejének 
megjelölésével/: hétfőtől –péntekig 8-17 óráig. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Bognár- Vin 
Kft; cégjegyzékszáma: /vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 03-09-103942; székhelye: 6221 
Akasztó, Rózsa utca 1/a.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/15 csomagolás; 1/99 raktározás, 

tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély 

visszavonása; 6. telep megszűnése  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 35.; A bejegyzés időpontja: 2016.12.05.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Kossuth utca 21-23. helyrajzi száma: 92; használatának jogcíme: tulajdonos; 
üzemeltetésének időtartama: hétfőtől – péntekig 6-20 óráig /műszakonként a napi munkavégzés 
idejének megjelölésével: 2 műszak/ 14 óra. Az ipari tevékenység végzőjének neve: R- Water Kft.; 
cégjegyzékszáma: /vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 03-09-116140; székhelye: 6221 Akasztó, 
Tubáni utca 105.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/11 csomagolás; 1/88 műanyag 

csomagolóeszköz gyártása; 1/99 raktározás, tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 

módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



Nyilvántartási szám: 36.; A bejegyzés időpontja: 2017.02.14.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Szent István utca 80. helyrajzi száma: 2168; használatának jogcíme: szívességi használó; 
üzemeltetésének időtartama: /: hétfőtől –péntekig 8-16 óráig /műszakonként a napi munka-végzés 
ideje 1 műszak/ 8 óra. Az ipari tevékenység végzőjének neve: Tóth István; cégjegyzékszáma: 
/vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 50423516; székhelye: 6221 Akasztó, Mártírok utca 3.; A 
telepen végzett ipari tevékenység: 1/13 egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása; 1/31 építési 

betontermék gyártása; 1/72 kőmegmunkálás; 1/99 raktározás, tárolás � 1. engedély kiadása; 2. tevékenység 

bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyilvántartási szám: 37.; A bejegyzés időpontja: 2017.05.04.; A bejegyzés oka*: 3.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Szent István utca 61. helyrajzi száma: 1719; használatának jogcíme: tulajdonos; 
üzemeltetésének időtartama /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől – 
péntekig, telefonon egyeztetett időpontban Az ipari tevékenység végzőjének neve: Vizi Ádám; 
cégjegyzékszáma: /vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 51157337; székhelye: 6221 Akasztó, 

Szent István utca 61.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/38 fémszerkezet gyártása � 1. engedély 

kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep 
megszűnése 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 38.; A bejegyzés időpontja: 2017.04.28.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Csengődi utca 112. helyrajzi száma: 386/3; használatának jogcíme: bérlő; üzemeltetésének 
időtartama /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől –péntekig 8-1630, 1 
műszak.  Az ipari tevékenység végzőjének neve: Vinotrade Kft.; cégjegyzékszáma: /vállalkozói 
nyilvántartásba vételi száma: 03-09-102366; székhelye: 6221 Akasztó, Csengődi u. 112.; A telepen 
végzett ipari tevékenység: 1/99 raktározás, tárolás 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat 
módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyilvántartási szám: 39.; A bejegyzés időpontja: 2017.04.28.; A bejegyzés oka*: 2.; A telep címe: 6221 
Akasztó, Csengődi utca 112. helyrajzi száma: 386/3, 393, 422; használatának jogcíme: bérlő; 
üzemeltetésének időtartama /műszakonként a napi munka-végzés idejének megjelölésével/: hétfőtől –
péntekig 8-1630, 1 műszak.  Az ipari tevékenység végzőjének neve: Ép-Vin-Szer Kft.; 
cégjegyzékszáma: /vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: 03-09-119412; székhelye: 6221 Akasztó, 
Csengődi u. 112.; A telepen végzett ipari tevékenység: 1/23 közúti áruszállítás 1. engedély kiadása; 2. 
tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


