
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Alsózsolca Város Önkormányzat

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Borsod Gyöngye Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u.  49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u.  49.

0506019883

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254954894711117

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.16. 2016.02.29. 2016.10.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 49.

5/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32 Állateledel, takarmány

III / 3. Üzletek 5/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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MINI ABCÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.02.29.

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 14:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hevesi Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Móra u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Móra u. 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 939/1994

statisztikai szám: 453512336025231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1995.07.28. 2013.11.11.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Móra u. 11.

7/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru
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1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23 Háztartási tüzelõanyag

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 2. Jövedéki termékek 7/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 7/2010

3571 Alsózsolca, Móra u. 11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Móra DiszkontÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1995.07.28.

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 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

UNIÓ COOP Zrt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 132.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3525 Miskolc, Kossuth u. 1.

0510000332

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118689925211114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1987.01.02. 2014.02.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 132

8/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 8/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 132 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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401. sz. Maxi-Coop ABCÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 300

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2006.09.25.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 14:30 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kocsis Gergely Balázsné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 60.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3718028

statisztikai szám: 621826185610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1995.03.10. 2016.07.15.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 60.

9/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 9/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 9/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 60. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hangulat KévéházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 47

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 15

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.07.25.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Hétfõtõl-Vasárnapig
07:00 - 11:00;  14:00 - 19:00

Egyéb nyitvatartás:

NOVO-MIX Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Damjanich u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Damjanich u. 7

0506005702

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 213033915170212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.01. 2002.12.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41

10/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
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9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24 Palackos gáz

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

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 10/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Iparcikk és Háztartási BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.07.01.

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

Egyéb nyitvatartás:
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Labanczné Kovács Gabriella

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3990860

statisztikai szám: 453602555530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.04.18. 2007.04.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224

11/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 11/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2010

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 3. Üzletek 11/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

FagylaltozóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 8

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1994.04.18.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Vasasné Halász Ida

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 26.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 26.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6333295

statisztikai szám: 451789284711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.11.08. 2009.02.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 26

13/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru
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25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 13/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 13/2010

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 26 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ÖNÉRT KÖZÉRTÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1994.11.08.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Szabó Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Árpád u. 36

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Árpád u. 36

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5436010

statisztikai szám: 453864485522231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.18. 2014.07.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Árpád u. 36

14/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 14/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 14/2010

3571 Alsózsolca, Árpád u. 36 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Árpád KocsmaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.18.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:30 - ig

06:00 - tól 21:30 - ig

06:00 - tól 21:30 - ig

06:00 - tól 21:30 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 21:30 - ig

délelõtti nyitvatartás mindennap 6:00-12:00 ig                                                        délutáni nyitvartás H-Cs.-ig és vasárnap
14:00-21.30 ig, P-SZ.: 14-22 óráig

Egyéb nyitvatartás:

Szûcs Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 38/a

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 38/a

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6225144

statisztikai szám: 449817275522231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 38/a

15/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 15/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 15/2010

3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 38/a kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pálma PresszóÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.19.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Martek Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 116.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 116.

0509002987

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110701935170123

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.22. 1999.02.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 116.

16/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13 Festék, lakk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30 Virág és kertészeti cikk

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 16/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 116. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Házépítõk BoltjaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1997.08.22.

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szakács Csaba Béláné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Széchenyi u. 61

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Széchenyi u. 61

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5747168

statisztikai szám: 494733595211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.09.01. 2014.04.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Széchenyi u. 61

18/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 18/2010

megnevezés

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 18/2010

3571 Alsózsolca, Széchenyi u. 61 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer-Vegyes BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2004.11.10.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

30



Jaczenkó Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 251

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 251

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5289806

statisztikai szám: 449929455211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.02.25.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 251

19/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

31



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 19/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 19/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 251 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Vegyes ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.02.25.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Balogh Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Ládi u. 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Ládi u. 2

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4739956

statisztikai szám: 494866295211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.08.31.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Ládi u. 2

20/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek 20/2010

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 20/2010

3571 Alsózsolca, Ládi u. 2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 16

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.08.31.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Neréna Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Dózsa Gy. u. 66/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Dózsa Gy. u. 66/A

0506009060

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 201529655233212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.09.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Dózsa Gy. u. 66/A

21/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

20 Illatszer, drogéria

30 Virág és kertészeti cikk

III / 3. Üzletek 21/2010

3571 Alsózsolca, Dózsa Gy. u. 66/A kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Neréna Virág és IllatszerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.09.10.

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

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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NOVO-MIX Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Damjanich u. 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Damjanich u. 7

0506005702

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 213033915170212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.12.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41

22/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 22/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

NOVO-MIX Bt NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.12.14.

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

Egyéb nyitvatartás:
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Ezüstkárász 2. Vendéglátó Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca-külterület, Kavicsos-tó 73

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3531 Miskolc, Gyõri kapu 114/A

0506009793

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 203133355540212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.08.30. 2001.04.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca-külterület, Kavicsos-tó 73

25/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 25/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 25/2010

3571 Alsózsolca-külterület, Kavicsos-tó 73 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

UNIKUMÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 8

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2001.04.06.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Idõszakos:
április 1-tõl-szeptember 31-ig
Keddtõl-Vasárnapig 07:00-22:00

Egyéb nyitvatartás:
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Farkas József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 106.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 106.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1906978

statisztikai szám: 494323525242213

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.12.03. 2017.05.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 106

26/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

25 Óra- és ékszer

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 26/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 106 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Három Sárkány Kinai BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1999.12.03.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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CIRDAN Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3529 Miskolc-Tapolca, Kócsag u. 16

0506009075

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 201565437110212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.11.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Gyár u. 2

27/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2010

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám

57 Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék

III / 3. Üzletek 27/2010

3571 Alsózsolca, Gyár u. 2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Acélhulladék Közvetítõ NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.11.09.

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

Egyéb nyitvatartás:
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Magyar Posta

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 16

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3525 Miskolc, Kazinczy u. 16

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012326411231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.11.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 67

28/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

44 Numizmatikai termék

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek 28/2010

megnevezés

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 28/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 67 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Posta-boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.11.06.

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

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

LUXI-MIX Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

0506010902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 207091655530212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.12.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

29/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 29/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 29/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kastélykert Szolgáltató HázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

16

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2000.12.01.

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

Egyéb nyitvatartás:
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LUXI-MIX Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

0506010902

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 207091655530212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.05.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

30/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

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

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

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

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

20 Illatszer, drogéria

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

III / 3. Üzletek 30/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kastélykert Szolgáltató HázÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2003.05.21.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Labanczné Kovács Gabriella

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

34/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3990860

statisztikai szám: 453602555610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.12.01. 2007.05.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224

34/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 34/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 34/2010

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

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

20 Illatszer, drogéria

24 Palackos gáz

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 34/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Gabi Divat Ajándék-Prímagáz-cseretelepÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2003.12.01.

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Balla Bútor Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

35/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Herman O. u. 1

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Herman O. u. 1

0509002308

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110632695147113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.08.09. 2008.03.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Külterület 0170/4, 0170/6, 0170/16 hrsz

35/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

53 Irodagép, -berendezés, irodabútor

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

III / 3. Üzletek 35/2010

3571 Alsózsolca, Külterület 0170/4, 0170/6, 0170/16 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Balla Bútor NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 5159

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2004.08.09.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

E3 Kohászati Anyagellátó Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3434 Mályi, Berki G. u. 42

0509010650

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131074445157113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.05.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Gyár u. 2

36/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2010

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

57 Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék
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III / 3. Üzletek 36/2010

3571 Alsózsolca, Gyár u. 2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hulladék NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1500

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2004.05.02.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Luterán Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

37/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács u. 31

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács u. 31

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5808102

statisztikai szám: 450767545522231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.01.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Tanács u. 31

37/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 37/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 37/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 37/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 37/2010

3571 Alsózsolca, Tanács u. 31 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Pipás BisztróÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.01.30.

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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AVERMANN-HOLVEX Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571Alsózsolca, Gyár u. 7.

0509014722

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113898799003113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.03.13. 2005.05.27.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Gyár u. 7

38/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 38/2010

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

57 Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék

III / 3. Üzletek 38/2010

3571 Alsózsolca, Gyár u. 7 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Avermann-Holvex Kft felvásárló telep, raktárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 1600

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1998.03.13.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Kötetlen

Egyéb nyitvatartás:
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DK-TRADE Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

41/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3.

0509012027

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 134545645211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.10.06. 2006.07.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3

41/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 41/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 41/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24 Palackos gáz

27 Játékáru

32 Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek 41/2010

megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 41/2010

3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kiss CsemegeÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 1999.10.06.

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

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Ebédfutár Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3527 Miskolc, József A. u. 25-27

0509011371

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 132922036412123

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.04.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Gyár u. 3

44/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 44/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 44/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 3. Üzletek 44/2010

3571 Alsózsolca, Gyár u. 3 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Sanmina Sci ÉtteremÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 180

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 120

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2007.04.10.

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

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Aditech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

47/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3519 Miskolc, Brassói u. 56

0509013362

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 137821444511113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.11.19.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

69



II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Gyár u. 7

47/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 47/2010

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 47/2010

megnevezéssorszám

59 Szakosodott nagykereskedelmi raktár (fa és fúrészáru)

III / 3. Üzletek 47/2010

3571 Alsózsolca, Gyár u. 7 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Aditech Kft-fatelepÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 500

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2007.11.19.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

MAGICKER Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

48/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 54

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 54

0509014814

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141033715540113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.01.02. 2015.08.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca Kossuth u. 54

48/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 48/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 48/2010

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 48/2010

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 48/2010

3571 Alsózsolca Kossuth u. 54 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Zöld Ász SörözõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 36

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.01.02.

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 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Gulyás István Antal

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

49/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Ady E. u. 13

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Ady E. u. 13

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5232397

statisztikai szám: 448380387400113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.01.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Ady E. u. 13

49/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 49/2010

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 49/2010

megnevezéssorszám

59 Vizijármû-kölcsönzõ

III / 3. Üzletek 49/2010

3571 Alsózsolca, Ady E. u. 13 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

HO-Ho-Ho Csónak-kölcsönzésÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.01.23.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

Május 1-tõl-augusztus 31-ig
minden nap 08:00-16:00

Egyéb nyitvatartás:
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Perfect Market Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

52/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Görgey út 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Görgey út 24.

0509016348

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144828784719113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.11.25. 2015.01.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u.144-146

52/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 52/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 52/2010

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

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

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

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

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

15 Szaniteráru

16 Könyv

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25 Óra- és ékszer

77



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

27 Játékáru

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

39 Optikai cikk

40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek 52/2010

3571 Alsózsolca, Kossuth u.144-146 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

"Goods Market" az új 100-asÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 134

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2008.11.25.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Baráti Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

59/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Alsózsolca, Kossuth u. 58.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 20729484

statisztikai szám: 604147534776231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

,Kossuth u. 58.

59/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 59/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 59/2010

megnevezéssorszám

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

32 Állateledel, takarmány

III / 3. Üzletek 59/2010

,Kossuth u. 58. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Állateledel boltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

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

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Varga Kálmán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Ady Endre út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Ady Endre út 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21293097

statisztikai szám: 466015584791231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca Ady Endre út 1.

1/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

81



II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8 Hangszer

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10 Audió- és videóberendezés

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

12 Telekommunikációs cikk

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

53 Irodagép, -berendezés, irodabútor
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Szabó Klára

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács út 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács út 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24098688

statisztikai szám: 608724094799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.16.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

3/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2011

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

SG-Producing Team Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács út 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3534 Miskolc, Iván utca 35. 4/2.

0509022430

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234766825629113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.08.24. 2017.03.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Tanács út 21.

6/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 3. Üzletek 6/2011

3571 Alsózsolca, Tanács út 21. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Snack CityÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

08:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

06:00 - tól 08:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Rózsavölgyi Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Johanna út 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Ifjúság út 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24890284

statisztikai szám: 609218024799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.09.07. 2012.05.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Ifjúság út 21.

7/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

23 Háztartási tüzelõanyag

Demjén Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2011neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 62.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 62.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 26476684

statisztikai szám: 657269564719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.06.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca,Kossuth Lajos út 62.

9/2011

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2011

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2011

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

16 Könyv

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

20 Illatszer, drogéria

27 Játékáru

30 Virág és kertészeti cikk

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 9/2011

3571 Alsózsolca,Kossuth Lajos út 62. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Virág-Ajándék BoltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 29

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

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

Egyéb nyitvatartás:
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KL-SPIRITUS Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 69.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3713 Arnót, Kazinczy út 17.

0509005315

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114428351101113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.02.16. 2016.09.01. 2017.01.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 69.

2/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

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

2 Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek 2/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 2/2012

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 69. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Patkó ItalboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 72

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 24

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.02.16.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

2016.09.01-tõl2016.12.31-ig zárva tart

Egyéb nyitvatartás:

Molnár János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács út 24.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács út 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 17309084

statisztikai szám: 656787748010131

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Tanács út 24.

3/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag
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Marcell-Fruit Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 144-146 elõtt

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3776 Radostyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

0509021602

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233082204721113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.04. 2013.01.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 144-146 elõtt

7/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2012

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2012

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

Nyírzem Coop Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács út 32-34.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4600 Kisvárda, Szent László út 38.

1510040266

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118272184711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.20. 2014.04.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Tanács út 32-34.

8/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.6 Hal

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

12 Telekommunikációs cikk

16 Könyv

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek 8/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 8/2012

3571 Alsózsolca, Tanács út 32-34. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

199. sz. coop abcÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 351

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.24.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

2015.03.29.vasárnap: 7-10 óráig nyitvatart.

Egyéb nyitvatartás:

Galibier Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

0509027794

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2396689

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.01. 2015.04.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

9/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
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1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

III / 3. Üzletek 9/2012

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Non-Stop Vegyes ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 45

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.02.

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

07:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Udvari Komlex Bau Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Dózsa György út 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Dózsa György út 10.

0509009459

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 128007804339113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Dózsa György út 19.

11/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 11/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

III / 3. Üzletek 11/2012

3571 Alsózsolca, Dózsa György út 19. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Józsi Bácsi FagyizójaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 15

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.10.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

Héátfõtõl - Péntekig 07:00-09:00-ig
13:00-19:00-ig

Egyéb nyitvatartás:
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Cheap Transport Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Bajcsy-Zs. út 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Bajcsy-Zs. út 10.

0506017405

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 241074485610212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.27. 2014.04.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca,Kossuth Lajos út 83.

országos (LVL-040 frsz.-ú jármûvel)

12/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 12/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

III / 2. Jövedéki termékek 12/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2012

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 12/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

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

III / 3. Üzletek 12/2012

3571 Alsózsolca,Kossuth Lajos út 83. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Kaja tanyaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 18,6

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 25

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.27.

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

11:00 - tól 21:00 - ig

14:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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SUMPEX 2000 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 83

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Bocskai u. 4.

0506008602

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 213332644941212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.05.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 83.

4/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

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

25 Óra- és ékszer

27 Játékáru

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

III / 3. Üzletek 4/2013

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 83. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csillag TuriÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.05.08.

Hétfõ 08:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:30 - ig

08:30 - tól 14:30 - ig

08:30 - tól 14:30 - ig

08:30 - tól 14:30 - ig

08:30 - tól 16:30 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Bódi József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2013neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Klapka György u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Klapka György u. 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3284511

statisztikai szám: 662260881413231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.06.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

változó

6/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2013

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2013

megnevezéssorszám

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

6 Lábbeli- és bõráru

Szemán Ákos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2013neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 144-146.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács út 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50601596

statisztikai szám: 676856594799231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.09.06. 2016.06.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 144-146.

8/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 8/2013

megnevezéssorszám

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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III / 3. Üzletek 8/2013

3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 144-146. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

-Üzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Balog Ádám

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2013neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 238.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca Kossuth u. 238

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 34991348

statisztikai szám: 664348694711123

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.11.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth u.238.

9/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 9/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru

1.7 Zöldség- és gyümölcs
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1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Üzletek 9/2013

3571 Alsózsolca, Kossuth u.238. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élelmiszer VegyesboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 38

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.11.26.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Takács László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 3571 Alsózsolca , Kossuth Lajos út 117.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Kossuth Lajos ú 117.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 35700681

statisztikai szám: 665274512932231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca , Kossuth Lajos út 117.

országos

1/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

X Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

Lengyel  Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kassai út 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kassai út 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50453520

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.28. 2016.04.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kassai út 13.

3/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek 3/2014

3571 Alsózsolca, Kassai út 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Attila GumiszervízÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.02.28.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nagy Imre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2014neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 134.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 92.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 10296670

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.04.14. 2014.11.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 134.

4/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

59 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

III / 3. Üzletek 4/2014

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 134. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Csoma Mama CukrászdájaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.04.15.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Zenchem Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2014neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Bocskai út 28

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Bocskai út 28

0509027157

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.06.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Bocskai út 28

országos

5/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezéssorszám

16 Könyv

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru
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26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

39 Optikai cikk

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

55 Ipari vegyi áru

59 Laboratóriumi eszköz, mérõmûszer, nem elektromos berendezés

Euro Dong Liang kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2014neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 146.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Kossuth Lajos u. 146.

0509027313

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.09.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 146.

7/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 7/2014

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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6 Lábbeli- és bõráru

27 Játékáru

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

III / 3. Üzletek 7/2014

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 146. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Lacika üzletházÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 266

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.09.17.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Jakó Ágnes

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca , Tanács út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács út 6/1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 41252883

statisztikai szám: 669415164776231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.26.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca , Tanács út 1.

1/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

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

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

27 Játékáru

30 Virág és kertészeti cikk

43 Emlék- és ajándéktárgy

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

III / 3. Üzletek 1/2015

3571 Alsózsolca , Tanács út 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

VIRÁG-AJÁNDÉK-TURKÁLÓÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.01.27.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

2017.03.08-án 08:00-tól 17:00-ig

Egyéb nyitvatartás:

Dórika 2009 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Görgey út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6400 Kiskunhalas Tábor u. 25.

0309125735

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148221194799113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.04.22.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Görgey út 1.

2/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
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9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

Balogh Ádám Róbert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Ládi út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 238.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 34991348

statisztikai szám: 664348694711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.05.07.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Ládi út 2.

3/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

III / 3. Üzletek 3/2015

3571 Alsózsolca, Ládi út 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Élemiszer VegyesboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 47

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.05.11.

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

Egyéb nyitvatartás:

Horváth Henrik Tibor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca , Bartók Béla út 24

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571      Alsózsolca Bartók Béla 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 43364714

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.08. 2017.02.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca , Bartók Béla út 24

4/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2015

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2015

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

8 Hangszer

10 Audió- és videóberendezés

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

15 Szaniteráru

20 Illatszer, drogéria

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

Kirilla László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuh Lajos út 119.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2396689

statisztikai szám: 619481924711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.11.17.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119

5/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2015

megnevezéssorszám

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

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány
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37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

III / 3. Üzletek 5/2015

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Állateledel, Táp,TerményÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 35

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.11.18.

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

Egyéb nyitvatartás:

Ábel László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2015neve:

címe: 3571 Alsózsolca , 2032/6

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Nagy út 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 44546119

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.11.30.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca , 2032/6

6/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 6/2015

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

32 Állateledel, takarmány
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III / 3. Üzletek 6/2015

3571 Alsózsolca , 2032/6 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Ábel TüzépÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 150m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.11.30.

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

Egyéb nyitvatartás:

Luterán Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács u. 31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Tanács utca 31.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5808102

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.05.13.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

országos

2/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2016

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2016

közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

Sajóládi Gyöngyszem Óvoda

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2016neve:

címe: 3572 Sajólád, Petõfi Sándor u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3572 Sajólád, Petõfi Sándor u. 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 810540

statisztikai szám: 158105448510322

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.10.03.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3572 Sajólád, Petõfi Sándor u. 2.

4/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 4/2016

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek 4/2016

3572 Sajólád, Petõfi Sándor u. 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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FõzõkonyhaÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 71,5 m2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: ----

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.10.03.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hernádnémeti Kenyérgyár Kft. 2. sz. mintabolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2016neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 49.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3564 Hernádnémeti Rákóczi utca 36.

0509026832

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 248893551071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.11.14.

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 49.

5/2016

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2016

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2016

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.5 Hús-és hentesáru
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1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Üzletek 5/2016

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Hernádnémeti Kenyérgyár Kft. 2. sz,
mintaboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2016.11.14.

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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ZWEI-K BAUMEISTER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2017neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Jókai Mór út 22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Jókai Mór út 22.

0509029055

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 257219264339113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.03.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Jókai Mór út 22.

1/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

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

20 Illatszer, drogéria

27 Játékáru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 1/2017

3571 Alsózsolca, Jókai Mór út 22. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Bambusz ButikÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 23

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.03.07.

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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HÁTAMÁS Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2017neve:

címe: 3571 Alsózsolca, , Kodály Z. u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kodály Z. u. 9.,

0506009893

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 203377534779231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.03.31.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3571 Alsózsolca, Tanács út 13.

2/2017

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2017

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2017

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

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

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

6 Lábbeli- és bõráru

43 Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek 2/2017

3571 Alsózsolca, Tanács út 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

HAPCI TURIÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 12

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2017.04.05.

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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