
NYILVÁNTARTÁS  

A JOGERŐSEN MEGTILTOTT SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 29. §-a alapján 

 

 

 

A nyilvántartás adattartalma és magyarázata, megjegyzések 

 

 

A szolgáltató neve:  

A szolgáltató címe, székhelye:  

Azon szolgáltatási tevékenység megnevezése, amelynek folytatására a szolgáltató nem 

jogosult:  

A tilalom időbeli hatálya: A tilalom kezdő és befejező időpontja is. 

A tilalom területi hatálya:  

Az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot 

szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok:  

 

A nyilvántartásból való törlés időpontja és oka:  

 

 

 



Település: Rédics 
 
Bejegyzés sorszáma: 1. 
 

 

A szolgáltató neve: FLAGA GÁZ Kft. 

A szolgáltató címe, székhelye: 8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari Telep Sóstói u. 17-19. 

Azon szolgáltatási tevékenység megnevezése, amelynek folytatására a szolgáltató nem 

jogosult: kereskedelmi ügynöki tevékenység (a szerződéses partner – Mészáros Kft. 7400 

Kaposvár, Bajcsy-Zs utca 90. fszt. 2. szám alatti székhelyű cég – a FLAGA GÁZ Kft. 

nevében jár el és nevében állítja ki a számlát), kiskereskedelem 

A tilalom időbeli hatálya: 2012. augusztus 25-től a hiányosságok megszüntetéséig, de 

legfeljebb 2012. november 22-ig 

A tilalom területi hatálya: 8978 Rédics, Rákóczi u. 11. szám (174 hrsz.) 

Az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot 

szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok: -- 

 

A nyilvántartásból való törlés időpontja és oka: 2012.09.05. hiányosság megszüntetése 

 

Adatok a nyilvántartásból törölve. 



Település: Rédics 
 
Bejegyzés sorszáma: 2. 
 

 

A szolgáltató neve: BLVE ARUBA Vendéglátó-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A szolgáltató címe, székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. al. 2. szám (korábban: 9773 

Sorokpolány, Fő u. 113. szám) 

Azon szolgáltatási tevékenység megnevezése, amelynek folytatására a szolgáltató nem 

jogosult: a 2063-3/2012. számú igazolásban feltüntetett bejelentés-köteles kereskedelmi 

tevékenység (vendéglátás) 

A tilalom időbeli hatálya: 2013. július 20-tól a hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 

2013. október 17-ig, 2013. október 22-től végleges 

A tilalom területi hatálya: 8978 Rédics, 0170/6 hrsz. 

Az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot 

szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok: -- 

 

A nyilvántartásból való törlés időpontja és oka: -- 

 

Adatok a nyilvántartásban szerepelnek, határozatlan ideig érvényesek. 



 

 


