
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
TISZADOB 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.)



Bandula János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Iskola u. 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Iskola u. 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7319188

statisztikai szám: 739677944711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.28.

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.

Mini VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Iskola u. 12.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

10:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1355

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Vasárnap zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Zilahi Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Dobó u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Ságvári u. 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3930415

statisztikai szám: 517926535630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.10.

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.

Mini PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 9

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 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
1073/7/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

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

Likai Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Bocskai u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Bocskai u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7219978

statisztikai szám: 637176774711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.07.

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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Vadász BorozóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Bocskai u. 4.

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:30 - tól 22:00 - ig

05:30 - tól 22:00 - ig

05:30 - tól 22:00 - ig

05:30 - tól 24:00 - ig

05:30 - tól 24:00 - ig

05:30 - tól 22:00 - ig
269/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

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

dohánygyártmány
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Likai Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Bocskai u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Bocskai u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7219978

statisztikai szám: 637176774711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.17.

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.

Csarnok ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Bocskai u. 3.

alapterülete (m2): 38

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

06:00 - tól 13:00 - ig
316

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

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

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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Dobi-Tal Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Károlyi Mihály u 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Károlyi Mihály u 3.

1509068414

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 130555434711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.24.

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.

ABC ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Károlyi Mihály u 3.

alapterülete (m2): 225

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

07:00 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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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

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Dobi-Tal Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Károlyi Mihály u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Károlyi Mihály u. 3.

1509068414

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 130555434111113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.24.

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.

Sport ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 26.

alapterülete (m2): 100

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

07:00 - tól 11:00 - ig
1022

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

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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Fábriné Somlyai Beáta

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Hunyadi u. 94.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4087443

statisztikai szám: 517620724711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.19.

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.

Gárdonyi VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Hunyadi u. 94.

alapterülete (m2): 35

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 17:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

14



Fábriné Somlyai Beáta

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 32.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Hunyadi u. 94.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4087443

statisztikai szám: 517620724711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.07.03.

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.

Hörpintõ PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 15.

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 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
839/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

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

Vámos Anikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12246834

statisztikai szám: 649166114711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.12.20.

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.
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Cuki BoltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

alapterülete (m2): 37,48

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
214

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

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

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Vámos Anikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17-

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17-

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12246834

statisztikai szám: 649166114711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.06.27.

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.
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ANCSA ExpresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 2.

alapterülete (m2): 17,60

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 20:00 - ig
1071

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Hétfõtõl péntekig 8-12 óráig, szerda délután 14-18 óráig, péntek délután 16-17 óráig, a szeszesital kimérést nem
engedélyezem

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Vámos Anikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12246834

statisztikai szám: 649166114711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.03.03.

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.

Sziget ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 15.

alapterülete (m2): 50

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 11:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
839/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Száraz Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Andrássy u. 63.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Andrássy u. 63.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6044774

statisztikai szám: 688272754778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.03.16.

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.

Táp-takarmány boltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Árpád u. 34.

alapterülete (m2): 20,52

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

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
915

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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Hegedûs Andrásné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Andrássy köz 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Andrássy köz 6.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7601925

statisztikai szám: 638660494778231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.04.22.

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.

Táp és TakarmányÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Andrássy köz. 6.

alapterülete (m2): 30

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

00:00 - tól 00:00 - ig
185

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32
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Magyar Posta rt. Debreceni Igazgatóság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 4046 DEBRECEN, Múzeum u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4046 DEBRECEN, Múzeum u. 3.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012326411114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.02.22.

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.

PostaÜzlet elnevezése:

címe: 4456, TISZADOB, Bocskai u. 23.

alapterülete (m2): 80

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
44

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17
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Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Eperjesi József Mihály

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Munkácsy u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Munkácsy u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18232081

statisztikai szám: 601024525630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.28.

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.

italboltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Munkácsy u. 13.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig

06:00 - tól 19:30 - ig
909

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

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

Nagyörvény Szabadidõpark és Turisztikai Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 3565 TISZALÚC, Munkácsy M. u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3565 TISZALÚC, Munkácsy M. u. 5.

0509007686

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118584679272113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.19.

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.
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Tiszavirág KempingÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB (KÜLTERÜLET)

alapterülete (m2): 413

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
0550/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

59 70 fõs üdülõtábor és kemping

Nagyörvény Szabadidõpark és Turisztikai Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 3565 TISZALÚC, Munkácsy M. u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3565 TISZALÚC, Munkácsy M. u. 5.

0509007886

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118584679272113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.28.

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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BÜFÉÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB (KÜLTERÜLET)

alapterülete (m2): 7,5

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
0550/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Direct-Team Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 4400 NYÍREGYHÁZA, Garibaldi u. 24. fsz. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 NYÍREGYHÁZA, Garibaldi u. 24. fsz. 3.

1516081684

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 256504377412212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.20.

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.

Kossuth ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Kossuth u. 41

alapterülete (m2): 95

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

- tól - ig
55/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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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Direct-Team Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 4400 NYÍREGYHÁZA, Garibaldi u. 24. fsz. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4400 NYÍREGYHÁZA, Garibaldi u. 24. fsz. 3.

1516081684

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 256504377412212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.20.

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.

Hunyadi CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Hunyadi 42.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig
430/7

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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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Kovács Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 10-

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Ságvári u. 10-

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7328824

statisztikai szám: 637451775248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.08.07.

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.

Virág Ajándék boltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 10.

alapterülete (m2): 24

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 11:00 - ig

- tól - ig
379/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2010

Vasárnap zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

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

Illatszer, drogéria20

Játékáru27
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Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Palencsár Miklósné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 4450 TISZALÖK, Petõfi u. 39.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4450 TISZALÖK, Honvéd u. 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8997082

statisztikai szám: 641405374941231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.12.08.

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.

Palencsár TüzépÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 18.

alapterülete (m2): 1537

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 12:00 - ig

- tól - ig
631/1/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 32/2010

Vasárnap zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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Szaniteráru15

Háztartási tüzelõanyag23

Gutay István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Bocskai u. 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Bocskai u. 5.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4279025

statisztikai szám: 516339830111231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.11.13.

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.

Tokaji BorozóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Zártkert

alapterülete (m2): 90

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 12:00 - ig

- tól - ig
1741

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 36/2010

vasárnap zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

bor

Hegedûs András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 4455 Tiszadada, Vásárhelyi Pál u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada, Vásárhelyi Pál u. 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2435663

statisztikai szám: 517003444752231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.02.28.

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.

GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 Tiszadob, Alkotmány u. 3.

alapterülete (m2): 75

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

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 44/2010

Vasárnap zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 44/2010

megnevezéssorszám
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Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

37

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Vámos Anikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

46/2010neve:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Alkotmány u. 17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12246834

statisztikai szám: 649166114711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.03.

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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Borostyán - PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Alkotnány u. 1.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 24:00 - ig

05:30 - tól 24:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig
267

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 46/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 46/2010

megnevezéssorszám

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Hegedûs András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 4455 Tiszadada, Vásárhelyi út 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4455 Tiszadada, Vásárhelyi út 3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2435663

statisztikai szám: 517003444752231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.21.

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.

Iparcikk,Mezõgazdasági,Vegyi áru üzletÜzlet elnevezése:

címe: 4455 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 2.

alapterülete (m2): 174

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

- tól - ig
342/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Vasárnap : ZÁRVA

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

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

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

39



III / 2. Egyéb termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

37

H Plusz R KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 4434 Kálmánháza, , Iskola u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4434 Kálmánháza, , Iskola u. 4.

1509069243

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 132819975132113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.11.08.

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.

40



PRIVÁT KÖZPONTI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 3.

alapterülete (m2): 190

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 13:30 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
1076/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

3

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

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Festék, lakk13

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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H Plusz R KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 4434 Kálmánháza,, Iskola u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4434 Kálmánháza, Iskola u. 4.

1509069243

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 132819975132113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.11.08.

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.

SPORT ABCÜzlet elnevezése:

címe: 4456 Tiszadob, Árpád u. 26.

alapterülete (m2): 40

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

06:00 - tól 10:00 - ig
1022

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

3

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

42



III / 2. Egyéb termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Festék, lakk13

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Nagy Sándor Mihály

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 4456 TISZADOB, Hunyadi u. 96.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Hunyadi u. 96.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 32375692

statisztikai szám: 661737534711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.12.

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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Zöldség-Gyümölcs VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Szabadság tér 7.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig
318/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

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

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

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Játékáru27
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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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Specz-Oil Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4456 TISZADOB, Ságvári u. 16.

1506086104

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.10.

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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Specz-Oil Bt.Üzlet elnevezése:

címe: 4456 TISZADOB, Ságvári u. 16.

alapterülete (m2): 20

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 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig
631/6

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

46


