
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatal

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzleteket mûködtetõ kereskedõk esetében a jelen nyilvántartás
csak azokat a nyilvántartási területeket jeleníti meg, ahol adat van. (Az adatátviteli kötelezettség
miatt több adat nem áll rendelkezésre.)



ZÖLDI KATALIN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Varjúlapos tanya 3/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Varjúlapos tanya 3/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-388833

statisztikai szám: 517261734711235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.02.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

KATA VEGYESBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Varjúlapos tanya3/A

alapterülete (m2): 31

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

07:00 - tól 18:30 - ig

07:00 - tól 18:30 - ig

07:00 - tól 18:30 - ig

07:00 - tól 18:30 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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SÜTI KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Dózsa György u. 113

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 113

1509061350

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 106865370000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.22.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Süti Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,, Dózsa György u. 113

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

BARTOVICS JÁNOS

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Arany János u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Arany János u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-388621

statisztikai szám: 516174224530235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.28.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Jenci' AutósboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Arany János u. 4.

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2009

megnevezéssorszám

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

SZVATKÓNÉ SIPOS KATALIN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Bessenyei u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Bessenyei u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-349740

statisztikai szám: 518368701071235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.05.12.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Kati" Cuki CukrászdaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,, Bessenyei u. 4.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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SIPOS ANDRÁS

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Puskin u. 81.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Puskin u. 81.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-390614

statisztikai szám: 518751052562335

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.03.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Ötórai turkáló"Üzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Puskin u. 81.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ 17:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

17:00 - tól 19:30 - ig

17:00 - tól 19:30 - ig

17:00 - tól 19:30 - ig

17:00 - tól 19:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5
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Lábbeli- és bõráru6

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

NAGY LÁSZLÓ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 117.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 117.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-388007

statisztikai szám: 514643030000235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.04.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Top-Gun" BárÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 117.

alapterülete (m2): 700

helyrajzi száma:

Hétfõ 15:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 24:00 - ig

19:00 - tól 04:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám
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dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

"PRODUKTUM" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Szent István u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Szent István u. 8.

1506080718

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 256383344643212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.17.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Produktum" Vas-, Mûszaki NagykereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, ,Szent István u. 8.

alapterülete (m2): 360

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

MAGYAR POSTA ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 106.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.03.21. 2010.01.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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PostashopÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 106.

alapterülete (m2): 68

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
980/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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CSORBA GYÖRGYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Deák Ferenc u. 5/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Deák Ferenc u. 5/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-388385

statisztikai szám: 738937070000135

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1992.05.01. 2013.10.21.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"GÁLA" Ruházat, Virág KiskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Deák Ferenc u. 5/A

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Virág és kertészeti cikk30
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Emlék- és ajándéktárgy43

KOVÁCS MIHÁLYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Puskin u. 4

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Puskin u. 7/C

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-477299

statisztikai szám: 517182314711235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.01.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Szõllõsi" ÁbcÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 4

alapterülete (m2): 160

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 20/2009

Nyerstej, valamint hûtést igénylõ tej és tejtermék kiskereskedelmi forgalomba hozatalát a HU-323-12-KüE-01166
számon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatala (Nyíregyháza, Keleti u. 1) engedélyezte.
Az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó külön engedély visszavonásig érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 20/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2009

megnevezéssorszám

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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HAVACS ZOLTÁNNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Dózsa György u. 77.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Dózsa György u. 77.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-390289

statisztikai szám: 515202450000135

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.03.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Sport" PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 77.

alapterülete (m2): 54

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2009

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

KUNGLER JÓZSEFNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 45.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 45.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: nincs adat

statisztikai szám: 738359704711235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.02.01. 2010.04.14.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Enci" Élelmiszer VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,,

alapterülete (m2): 88

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 22/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

AGRO PLUSZ NYÍRSÉG KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 23.

1509061505

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 107165795121113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1996.11.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

AGRO PLUSZ NYÍRSÉG TERMÉNY
TAKARMÁNY BOLTÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 23.

alapterülete (m2): 88

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

14:30 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 24/2009

megnevezéssorszám
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Állateledel, takarmány32

SZÖVPOKER KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Görögszállás MÁV Átrakótelep

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Görögszállás MÁV Átrakótelep

1509060940

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105737654673113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1992.02.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

SZÖVPOKER TÜZELÕ ÉS ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDÉS

Üzlet elnevezése:

címe:
4461 Nyírtelek, ,Görögszállás MÁV
Átrakótelep

alapterülete (m2): 3000

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2009

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15
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Háztartási tüzelõanyag23

POPIK ATTILA

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Varjúlapos tanya 22/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Varjúlapos tanya 22/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: nincs adat

statisztikai szám: 515064324941231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.07.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

PARTY ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Varjúlapos tanya 22/A

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 26/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 26/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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MOLNÁRNÉ ÁGOSTON VALÉRIA

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Arany János u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Arany János u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 45-3/1991

statisztikai szám: 514613240000135

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.01.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"VIVI-N" VIRÁGBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Arany János u. 1.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:30 - tól 16:30 - ig

08:30 - tól 16:30 - ig

08:30 - tól 16:30 - ig

08:30 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43
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TELEK TÜZÉP KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Tokaji u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Tokaji u. 3.

1509064908

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114998374752113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.03.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

TELEK TÜZÉPÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,, Tokaji u. 3.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2009

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15
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FINTOR ÉS TÁRSA KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Szent István u. 6

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Vasvári Pál u. 63.

1509064935

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 116502454722113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.03.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"FINCSI" HúsboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István u. 6

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 29/2009

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5
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TELMAX KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Gyulatanya 178-179.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Gyulatanya 178-179.

1509060571

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104718831101113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.12.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

TELMAX ITALNAGYKERESKEDÉSÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Gyulatanya 178-179.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

köztes alkoholtermék

JUHÁSZ JÓZSEF

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

33/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Petõfi Sándor u. 104/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Petõfi Sándor u. 104/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21510003481

statisztikai szám: 517074755530235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.09.14.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Gól" PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Petõfi Sándor u. 104/A

alapterülete (m2): 56

helyrajzi száma:

Hétfõ 15:15 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

15:15 - tól 21:00 - ig

15:15 - tól 21:00 - ig

15:15 - tól 21:00 - ig

15:15 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 33/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 33/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 33/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

CSERÉSNÉ LACZKOVSZKY KATALIN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Tokaji u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Tokaji u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: nincs adat

statisztikai szám: 738362254711135

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.02.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Mini" CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Tokaji u. 5.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 34/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 34/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 34/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

SZABOLCS-COOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Béke u. 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Búza tér 6.

1510040276

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 119237614711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.01.18. 2010.01.25.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Béke" CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Béke u. 10.

alapterülete (m2): 287

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 36/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 36/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 36/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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SZLOBODA JÁNOS KÁROLYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Dózsa György u. 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Kölcsey u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-390778

statisztikai szám: 613971565211235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.03.08. 2013.08.22.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Erika" CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 43.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 37/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 37/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 37/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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FEKETE ANDRÁSNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Görögszállás tanya 41

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Görögszállás tanya 16

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-477580

statisztikai szám: 738358605211235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.11.21.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Fantázia" VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Görögszállás tanya 41

alapterülete (m2): 19,5

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 38/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 38/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 38/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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MÉSZÁROS MIHÁLYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

40/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji u. 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Tokaji u. 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-391049

statisztikai szám: 626161714779231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.07.09.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Használt Iparcikk boltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji u. 30.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 40/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 40/2009

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7
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Játékáru27

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

LÁDI ZSOLT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

43/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Belegrád tanya 39.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Tiszavasvári, Honfoglalás u. 9.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-315631

statisztikai szám: 519074860000235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.01.15.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Napsugár" VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Belegrád tanya 39.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 43/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 43/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 43/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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"TELEKI-AUTÓS" KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

44/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Szent István u. 10

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Szent István u. 10

1509063026

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 112548325020113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.11.20.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

VaskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Szent István u. 10

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 44/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 44/2009

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49
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MURINÉ HAVACS ERIKA

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

48/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 32.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-349924

statisztikai szám: 518819045610235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.12.02.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Zöld Ász" PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 32.

alapterülete (m2): 110

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 48/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 48/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 48/2009

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

"C.TEDDY' S" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

49/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Benczur Gyula u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,, Benczur Gyula u. 9.

1509068857

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131794701822113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.02.10.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Teddy Gyermekruha NagykereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Benczur Gyula u. 9.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 49/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 49/2009

Gyermekruházat csomagküldõ kereskedelmi tevékenységet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal C/003
311 számon nyilvántartásba vette. A tevékenységet addig folytathatja, ameddig a nyilvántartásba vétel feltételei
fennállnak.

III / 2. Egyéb termékkörök 49/2009

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Játékáru27
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VOJTKU SÁNDORNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

51/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Belegrád tanya 37.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek,  Belegrád tanya 37.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-349209

statisztikai szám: 639200685540235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.07.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Anikó" ItalboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Belegrád tanya 37.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 51/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 51/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 51/2009

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

ERDÕS IMRÉNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

53/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Rákóczi Ferenc u. 2/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Etel köz 14. 3/10

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-389179

statisztikai szám: 639812385250135

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.02.17.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Gúnya Bánya Turkáló Használt Ruha
KereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Rákóczi Ferenc u. 2/A

alapterülete (m2): 76

helyrajzi száma:

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 53/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 53/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46
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HÁZHOZTÁP KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

55/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Petõfi Sándor u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 23.

1509070309

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136065655248113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.02.09.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Termény-, Takarmány és Palackos gáztelepÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 23.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

11:00 - tól 17:00 - ig

11:00 - tól 17:00 - ig

11:00 - tól 17:00 - ig

11:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 55/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 55/2009

megnevezéssorszám

Palackos gáz24

Állateledel, takarmány32
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NYÍR-KO-VI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

56/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, VARJÚLAPOS TANYA 65

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyíregyháza, Homok sor 3. II/8.

1509070029

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136036105540113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.02.27.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Varjú" KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,,VARJÚLAPOS TANYA 65

alapterülete (m2): 140

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 56/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 56/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 56/2009

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

MAHOL KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

58/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Arany János u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyíregyháza , Szabadság bokor 6.

1506093682

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 222049585244212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.03.27.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Ruha-, Lábbeli NagykereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Arany János u. 11.

alapterülete (m2): 148

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 58/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 58/2009

megnevezéssorszám

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

61/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Iskola u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6.

1509073869

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218006303900599

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.08.16.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Herman Ottó" KonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,  Iskola u. 2.

alapterülete (m2): 300

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 61/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 61/2009

Vendéglátó-ipari termék az elõállítás helyén, tálalókonyhára valamint (szociális étkeztetés keretein belül) házhoz
szállítással történõ kiskereskedelmi forgalomba hozatalát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal a  XVI-I-007/00890-2/2012. számú határozatával a HU-323-12-KüE-00654 számon engedélyezte.

III / 2. Egyéb termékkörök 61/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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KÕSZAGA KRISZTIÁN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

67/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 78.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Puskin u. 78.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-131969

statisztikai szám: 625005885530235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.04.13.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

FagylaltkészítóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 78.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

14:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 67/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 67/2009

megnevezéssorszám

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

51



"NYÍR-CHEM" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

73/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Ady Endre u. 9

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4233 Balkány, Bocskai u. 1.

1509065625

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118085034675113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.04.15.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Nyír-Chem" GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Ady Endre u. 9

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 73/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 73/2009

megnevezéssorszám

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 73/2009

megnevezéssorszám
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Virág és kertészeti cikk30

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

37

LESTÁL FERENCNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

74/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji u. 057/95

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 90.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-310328

statisztikai szám: 739205575262231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Lestál" KertészetÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji u. 057/95

alapterülete (m2): 9000

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 74/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 74/2009

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30
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NYÍR-TEL-SZOL Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

75/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Iskola utca 4-6

1509073869

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218006303900599

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Királytelek" KonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 42.

alapterülete (m2): 350

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 75/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 75/2009

Vendéglátó-ipari termék tálalókonyhán történõ kiskereskedelmi forgalomba hozatalát a HU-323-12-Küe-00571
számon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
igazgatósága Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal XVI-I-007/00483-1/2012.
ügyiratszámon engedélyezte.

III / 2. Egyéb termékkörök 75/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

NYÍR-TEL-SZOL nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

76/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Puskin utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Iskola utca 4-6

1509073869

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218006303900599

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.05.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Szociális Szolgáltató Központ" KonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Puskin utca 2.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 76/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 76/2009

Vendéglátó-ipari termék az elõállítás helyén és /vagy tálalókonyhán történõ kiskereskedelmi forgalomba hozatalát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal XVI-I-007/00892-2/2012 számú határozatával
HU-323-12-KüE-00656 számon engedélyezte.

III / 2. Egyéb termékkörök 76/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

77/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Petõfi Sándor u. 40

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Iskola utca 4-6

1509073869

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218006303900599

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.10.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Kastélykert Óvoda 1. számú Tagóvoda
TálalókonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 40

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 77/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 77/2009

Vendéglátó-ipari termék tálalókonyhán történõ kiskereskeredelmi forgalomba hozatalát HU-323-12-KüE-00570
számon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal XVI-I-007/00481-2/2012
ügyiratszámon engedélyezte. (1928/2012.)

III / 2. Egyéb termékkörök 77/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

78/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Iskola utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Iskola utca 4-6.

1509073869

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218006303900599

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.05.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

58



Kastélykert Óvoda Központi Óvoda
TálalókonyhaÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Iskola utca 2.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 78/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 78/2009

Vendéglátó-ipari termék az elõállítás helyén, tálalókonyhára valamint (szociális étkeztetés keretein belül) házhoz
szállítással történõ kiskereskedelmi forgalomba hozatalát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségyi Igazgatóság Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenõrzõ Hivatal XVI-I-007/00891-2/2012 számú határozatával HU-323-12-KüE-00655 számon engedélyezte

III / 2. Egyéb termékkörök 78/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1
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GDOVIN ISTVÁN ATTILÁNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

82/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 25.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES310466

statisztikai szám: 631678764782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.10.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Edina" DivatüzletÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 25.

alapterülete (m2): 28

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 82/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 82/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

60



Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

ERDÕS IMRÉNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

87/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 1/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyíregyháza, Etel köz 14. 3/10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-476921

statisztikai szám: 639812384782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.17.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Gúnya-Bánya Turkáló II.Üzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 1/A

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 87/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 87/2009

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 87/2009

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

CZIRÁNKU LÁSZLÓ GYÖRGYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

88/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 0118/52 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-531007

statisztikai szám: 778689104711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.04.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Csillagfény" PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 0118/52
hrsz.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 88/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 88/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 88/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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CZIRÁNKU LÁSZLÓ GYÖRGYNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

89/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 50.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 50.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-531007

statisztikai szám: 778689104711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.04.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Katica" ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Bedõbokor tanya 50.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 89/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 89/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 89/2009

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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SZALANICS ZSOLT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

90/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Tokaji út 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-535280

statisztikai szám: 517238024520231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.03.16.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Szalanics" Autós MûvekÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji út 3.

alapterülete (m2): 14

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 90/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 90/2009

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 90/2009

megnevezéssorszám
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Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

MESZÉK Mezõgazdasági Szolgáltató és Értékesítõ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

92/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Váci Mihály utca 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Váci Mihály utca 25.

1509073087

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144260360161113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.10.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

KölcsönzõÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Váci Mihály utca 25.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 17:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

17:00 - tól 19:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 92/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 92/2009

megnevezéssorszám

59 Személygépjármû, Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzõ és személyi és háztartási cikk kölcsönzõ
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MOLNÁR LÁSZLÓNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

94/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Iskola u. 6

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4481 Nyíregyháza, Hadobás sor 97.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-583624

statisztikai szám: 601474774719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.10.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Nyírteleki Százforintos Olcsó Áruk ÜzleteÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Iskola u. 6

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 94/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 94/2009

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11
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Könyv16

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

"SEFER BÚTOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

97/2009neve:

címe: 4461 Nyírtelek, 041/40, 041/42 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyíregyháza Kossuth utca 28.

1506093210

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 221097435246212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Bútorlap boltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, 041/40, 041/42 hrsz.

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 97/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 97/2009

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

MÁK-GUMI KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Tokaji út 015/57 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1065.Budapest, Révay út 8. fsz. 6

0109939849

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 142021194648113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Gépjármû Alkatrészek és Tartozékok ÜzleteÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Tokaji út 015/57 hrsz. ,

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
015/57.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

MESZÉK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István u. 6

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Váci Mihály u. 25

1509073087

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144260364711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.08.26.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Marika" CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István u. 6

alapterülete (m2): 65

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig
015/92

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2011

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 3/2011

Hûtést igénylõ tej és tejtermék kiskereskedelmi forgalomba hozatala
Külön engedélyt kiállító hatóság neve: Szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság HU-323-12-KüE-00415 számon visszavonásig érvényes

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6
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Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Hangszer8

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

BÓCSI LÁSZLÓNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Szent István utca187.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Honvéd u. 47

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24745488

statisztikai szám: 609130324711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.08.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Ibolya CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István utca 187

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 20:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig
317

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

74



III / 2. Egyéb termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Állateledel, takarmány32

TARJÁNYI ERZSÉBET

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 4461 Nyírtelek, Béke utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Bem utca 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24673081

statisztikai szám: 744371285630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.09.23.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Sárkány Presszó" (Dragon Pub)Üzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Béke utca 10

alapterülete (m2): 128

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
957/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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DELFIN TOURS BT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Tokaji út 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 38.

1506092543

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 219123086023212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.30. 2014.06.27.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Telki" PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek,Tokaji út 7

alapterülete (m2): 54

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig
745/8

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Dohányterméket kiegészítõ termék2

ANDVIK PLUSZ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Ady Endre u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, , Ady Endre u. 2.

1509080799

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 243822744711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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38-AS KIS KÖZÉRTÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Ady Endre u. 2

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 13:30 - ig
696/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

79



Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

ISV HÚSTERMELÉST SZERVEZÕ ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Görögszállás 0231/5 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1012. Budapest, Logodi u. 34/A.

0110044156

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118949881091114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.09.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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GYÓGYSZER NAGYKERESKEDELMI
RAKTÁRÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Görögszállás 0231/5 hrsz.,

alapterülete (m2): 105

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
0231/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4

CSOBA JÁCINT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Madách Imre u. 388. hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Madách Imre u. 388 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 33147170

statisztikai szám: 662545884711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.08.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"CSOBA" CSEMEGEÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Madách u. 388 hrsz.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 16:00 - ig

06:30 - tól 12:30 - ig
388

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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MÉSZÁROS ZOLTÁN

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , PETÕFI SÁNDOR U. 28/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, TOKAJI ÚT 36.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 34069095

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.09.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"PIRI" CSEMEGEÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Petõfi Sándor u. 28/A. ,

alapterülete (m2): 46

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 19:30 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig
Nyírtelek, 1106

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2013

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 4/2013

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
Ellenõrzõ Hivatal Nyíregyháza friss hús, friss halászati termék, nyerstej, valamint hûtést igénylõ tej és terjtermék
kiskereskedelmi forgalomba hozatalaát HU-323-12-KüE-01102 számon visszavonásig engedélyezte az SZ-
10l/00061-3/2014 ügyiratszámú határozatával

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27
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Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

ELEK TIBOR

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Gyulatanya 111

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Kossuth utca 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 37492886

statisztikai szám: 666759564711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.09.03.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Családi CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Gyulatanya 111

alapterülete (m2): 72

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
0310/18

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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PRODUKTUM BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 4461 Nyírtelek,, Szent István utca 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461 Nyírtelek, Szent István utca 6.

1506080718

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 256383344643212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.09.02.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

PRODUKTUM ÜZLETHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István utca 6

alapterülete (m2): 180

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
015/93

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4
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növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)28

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

37
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Fotócikk38

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)54

Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakõ)56

SZABOLCS-COOP ZRT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Arany János utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyíregyháza , Búza tér 6.

1510040276

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 119237614711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.31.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Ezercikk-Iparcikk"Üzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Arany János uta 21.

alapterülete (m2): 132

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
908/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11
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Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Óra- és ékszer25

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

28

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

91



SÁROSI PÉTER

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Gyulatanya 91

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 27664894

statisztikai szám: 658102335629231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.12.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Levente ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Gyulatanya 91

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig
0310/29

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Emlék- és ajándéktárgy43

DÓZSAKER KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Szent István u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4461. Nyírtelek, Szent István utca 4.

1509082507

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 251385284711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.03.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Szent István utcai ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Szent István utca 4.

alapterülete (m2): 270

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
015/94

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

5
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Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

28

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43
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EDMIKA KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Iskola utca 1/b

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400. Nyíregyháza, Kalevala stny. 16. 3/13

1509081961

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 249663514711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.10.29.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"ALL-IN" VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Iskola u. 1/B

alapterülete (m2): 26

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
553/13/E

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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ELEK TIBOR

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2015neve:

címe: 4461 Nyírtelek, , Belegrád tanya 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 Nyírtelek, , Belegrád tanya 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 37492886

statisztikai szám: 666759564711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.12.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

"Erika" CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4461 Nyírtelek, Belegrád tanya 7

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1306

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2015

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)1.10

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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