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35/2010 Balla Bútor Kft. Alsózsolca, Herman Ottó út 1. 05-09002308 11063269-5147-113 országos üzleten kívüli csomagküldő
7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk

nem nem igen 2004-08-09 2008-03-19

38/2010 Avermann-Holvex Kft. Alsózsolca, Gyár út 7. 05-09-014722 11383879-9000-113 országos üzleten kívüli
14.Vasáru, barkács és építési áru  57. 
Nem veszélyes újrahasznosítoot 
termék

nem igen igen 2005-05-27

49/2010 Gulyás István Antal Alsózsolca, Ady u.13. 44838038-7400-113 országos üzleten kívüli 59. Vízijármű kölcsönző nem igen nem 2008-01-23

7/2011. Rózsavölgyi Sándor Alsózsolca, Ifjúság út 21. 60921802-4799-231 országos üzleten kívüli

1.Élelmiszer, 7.Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, 
világíítástechnikai cikk. 3. Textil, 4. 
Ruházat 6. Lábbeli és bőráru 
23.Háztartási tüzelőanyag

nem igen nem 2011-09-07 2012-05-23

3/2012. Molnár János Alsózsolca, Tanács út 24. 65678774-8010-131 országos üzleten kívüli 23. háztartási tüzelőanayg nem igen nem 2012-03-09

6/2013. Bódi József Alsózsolca, Klapka György út 7. 66226088-1413-231 országos
üzleten kívüli vásáron vagy 

piacon
4. Ruházat  6. Babatermék nem igen nem 2013-06-10

1/2014. Takács László Kossuth Lajos út 117 66527451-2932-231 országos üzleten kívüli, csomagküldő
49. Személygépjármű és egyéb 
gépjármű alkatrész

igen igen nem 2014-02-28

5/2014 Zenchem kft. Alsózsolca, Bocskai út 28. 05-09-027157 országos üzleten kívüli,csomagküldő

16.Könyv 20.Illatszer, drogéria 
21.Háztartási tisztítószer, ,vegyi áru 
26. Sportszer,sporteszköz 
37.Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, 39. optikai cikk 54. 
Speciális gép, berendezés 55. Ipari 
vegyi áru  59. Egyéb: laboratóriumi 
eszköz,mérőműszer, nem elektromos 
berendezés

nem igen nem 2014-06-17

4/2014 Nagy Imre Alsózsolca, Kossurh lajos út 92. 10296670 országos
Közterületi értékesítés, vásáron 

piacon folytott tevékenység
1. meleg hideg étel nem igen nem 2014-11-03

12/2012 Cheap Transport Bt.
Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky út 
10.

05-06-017405 országos mozgóbolt útján folytatott

1.1. meleg,hideg étel , 1.4. 
Cukrászati készítmény,édesipari 
termék, 1.5 Hús és hentesáru, 1.9 
Édességáru (előrecsomagolt, 
fagyasztott termékek)

em igen nem 2015-03-11
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