
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Tiszadada Község 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.)



Koleszár Mónika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Romtemplom  út. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Kossuth 5/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50016086

statisztikai szám: 672975115610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.31. 2015.10.15.

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.

III.Félidõ Kisvendéglõ és sörözõÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth tér. 5/a.

alapterülete (m2): 80

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 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
885/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2009

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
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Szitár Györgyné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Rákóczi út. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Rákóczi út. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3337614

statisztikai szám: 644626175248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.11.08.

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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Moha és Páfrány Virág és Ajándék ÜzletÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Rákóczi út. 7.

alapterülete (m2): 10,88

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2009

H - P du 14:00 - 17:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Bingó Duó Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2009neve:

címe: 3904 Legyesbénye , Rákóczi út. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Legyesbénye , Rákóczi út. 5.

0509008889

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 126437615530235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.10.16.

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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Tök Filkó EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Nagy út. 16.

alapterülete (m2): 30

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 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2009

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Sztyopa Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2009neve:

címe: 4456 Tiszadob, Jókai  út. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 Tiszadob , Jókai út. 9.

1506092100

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 218329525211235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.04.21.

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.

Mónika VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Vízmû út. 11.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:30 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

07:00 - tól 11:30 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2009

H - P du 14:00 - 17:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

pezsgõ

dohánygyártmány

7



Ferencz Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 4450 Tiszalök , Vörösmarty út. 2/c.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4450 Tiszalök , Vörösmarty út. 2/c.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3039150

statisztikai szám: 514236675610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1985.05.26.

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.

EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth tér. 2.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Balogh Sándorné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Petõfi út. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Petõfi út. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 73868846

statisztikai szám: 738688464711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.07.26. 2011.07.11.

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.
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Tisza ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere. 15.

alapterülete (m2): 55

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 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

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

Meleg-, hideg étel1.1

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

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

Lábbeli- és bõráru6

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Vislóczki Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Damjanich út. 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Damjanich út. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2600510

statisztikai szám: 627647175610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.10.19. 2014.08.22.

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.

Jóbarát EszpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Damjanich út. 24.

alapterülete (m2): 52

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2009

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
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Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Hegedûs András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Vásárhelyi P. út. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 Tiszadob, Mátyás király utca2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2435663

statisztikai szám: 517003444722231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.04.10. 2016.02.01.

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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GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere. 14.

alapterülete (m2): 30

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 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám

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

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

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

26

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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Pecsenye József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Táncsics út. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Táncsics út. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1489341

statisztikai szám: 624572774778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.03.12.

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.

Termény, Takarmány, Állatieledel üzletÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Táncsics út. 4.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - 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

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2009

megnevezéssorszám
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Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

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

Csabai Szabolcs

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Romtemplom út. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Romtemplom út. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4474880

statisztikai szám: 614198544719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.05.06. 2000.05.08.

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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100Ft-os boltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Romtemplom út. 1.

alapterülete (m2): 27

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2009

H - P du: 14.00 - 17:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2009

megnevezéssorszám

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

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

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

Könyv16

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Koleszár Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Romtemplom út. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Romtemplom út. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4846147

statisztikai szám: 515137375630231

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.

ItalboltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Vízmû út.26.

alapterülete (m2): 50

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 20:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 23/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 23/2009

megnevezéssorszám
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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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Béresné Sándor Mária

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Damjnaich út. 10/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Damjnaich út. 10/a.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4214888

statisztikai szám: 514087984777231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.08.01.

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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V irágüzletÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Damjanich út. 10/a.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2009

H - P du 14:00 - 18:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2009

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Cser+Gy Ker. Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2009neve:

címe: 4450 Tiszalök, Ady E. út. 52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4450 Tiszalök ,  Ady E. Út. 52.

1509070733

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 137375395211235

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.06.28.

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.

1. számú Príma ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Hõsök tere. 10.

alapterülete (m2): 110

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

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 30/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2009

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

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

37

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Tarnai Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2009neve:

címe: 4455 Tiszadada , Rákóczi út. 65.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Rákóczi út. 65.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5083064

statisztikai szám: 515944004711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1990.10.17. 1996.08.10.

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.

IskolaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth tér. 1/a.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Ajándék boltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere. 14.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2009

H- CS du 13:30 - 16: 30

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2009

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

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

Illatszer, drogéria20

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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Falodada Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 1112 Budapest, Menyecske u. 31

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1112 Budapest , Menyecske  u. 31.

0109865634

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233328674322113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.23.

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.

Tiszai Öreghalász CsárdaÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Halász út. 26.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 24:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig
10

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

FalovilágÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Hõsök tere 14/a

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig
472/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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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Vislóczki Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 4455 Tiszadada , Damjanich u. 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada Damjanich u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2600510

statisztikai szám: 627647175630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.11.

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.

Malom SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth u. 1.

alapterülete (m2): 40

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 21:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
569/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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dohánygyártmány

Figéné Béres Ildikó Anna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 4455 Tiszadada , Dózsa Gy. út. 8

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Dózsa Gy. út. 8

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 27115089

statisztikai szám: 657710044471123

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.30.

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.

Mini csemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Dózsa Gy. út. 8

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

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
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Süveges Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 4455 Tiszadada , Táncsics út. 7/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Táncsics út. 7/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 25435499

statisztikai szám: 799439104778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.31.

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.

Egyéb húsáru kiskereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Táncsics út. 7/a

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6
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Kusnyir István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 4455 Tiszadada , Rákóczi köz. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Rákóczi köz. 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 26952483

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.21. 2013.04.11.

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.

Hobbi BarkácsboltÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Alkotmány út.3/A

alapterülete (m2): 44

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 11:30 - ig

- tól - ig
220/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Ebédidõ: hétköznap 11:30-tól 13:00 ig ,
Vasárnap : zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

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

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

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

Illatszer, drogéria20

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

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

Játékáru27

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

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj
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Edit Mini Csemege

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Kossuth u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2600510

statisztikai szám: 627647175630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.06.

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.

Edit Mini CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kossuth u. 1.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - 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 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig
569/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 2/2014

Külön-engedély: HU-323-12-KüE-01186 , visszavonásig
1.10.
Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

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

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

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32
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Sörkert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere 15

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Hõsök tere15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6308722

statisztikai szám: 738688464711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.13. 2015.12.01.

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.

SörkertÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Kõrös Cs. S. u. 17/a

alapterülete (m2): 40

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 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
1058/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 3/2014

1.1 Meleg-hideg étel ; külön engedélyszám: HU-323-12KÜE-0167
Kiállító hatóság: Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszer-Ellenõrzõ Hivatala
Az engedély visszavonásig érvényes

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Palackos gáz24

Manó Csemege

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2014neve:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere 15

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada, Hõsök tere 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6308722

statisztikai szám: 738688464711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.08.29.

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.
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Manó CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada, Kõrösi Csoma Sándor u.
17/a

alapterülete (m2): 70

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 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
1058/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2014

Ebédidõ 11:00-tól 14:00-ig.

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 4/2014

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatala által
kiadott HU-323-12-KüE-1359 számú külön engedély:
1.4. hûtést igénylõ cukrászati készítmények i
1.5. friss hús
1.10. nyers tej, hûtést igénylõ tej-tejtermék
az engedély visszavonásig érvényes

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2014

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

37



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

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

Vislóczki Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 4455 Tiszadada , Damjanich utca 24

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada, Damjanich u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2600510

statisztikai szám: 627647175630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.05.04.

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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CSALÁDI CSEMEGEÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Vasvári Pál u. 23

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:00 - tól 18:30 - ig

06:00 - tól 18:30 - ig

06:00 - tól 18:30 - ig

06:00 - tól 18:30 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig
1196/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2015

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2015

HU-323-012-KüE-01435 különengedélyszámon friss hús, nyers tej és hûtést igénylõ tej és tejtermék
forgalombahozatala engedélyezve visszavonásig.

Sz-Sz.-B. megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  és Állateü. Osztály

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2015

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
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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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Violetta Hús KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 4455 Tiszadada , Béke u. 36/b

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Béke u. 36/b

1509076802

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230445824722113

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.
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Hús-Hentesáru Zöldség- Gyümölcs
Élelmiszer VeyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere 18.

alapterülete (m2): 121

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 12:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
252

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Szabadné Kubinyi Erzsébet

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere 14/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada , Hõsök tere 14/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6464723

statisztikai szám: 738773874711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.23.

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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VEGYESKERESKEDÉSÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadada , Hõsök tere 14/a

alapterülete (m2): 60

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

07:00 - tól 10:00 - ig
472/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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