
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Beke és Társa Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 49

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 49

0509001068

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105182475211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.16.

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

MINI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 49

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 10:30 - ig
belterület 180

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

2



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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

59 telefonkártya feltöltés

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

3



Hevesi Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

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.

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

Móra DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Móra u.11

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
belterület 1361

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

4



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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

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

37

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

5



UNIÓ COOP Zrt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

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

Coop SzuperÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 132

alapterülete (m2): 300

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
belterület 337

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8

6



III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

7



alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Labanczné Kovács Gabriella

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

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

8



FagylaltozóÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 224

alapterülete (m2): 8

helyrajzi száma:

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
belterület 1297/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

9



dohánygyártmány

Vasasné Halász Ida

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

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

ÖNÉRT KÖZÉRTÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 26

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
belterület 853

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

10



III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

11



bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szabó Zoltánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

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:1997.08.19.

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

Árpád KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Rákóczi u.36

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
belterület 541

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

H-SZO 06:00-12:00  14:00-21:00
V  06:00-11:00  14:30-21:00

Egyéb nyitvatartás:

12



III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

13



Szûcs Lajosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

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

Pálma PresszóÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 38/a

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

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
belterület 864/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

14



Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szakács Csaba Béláné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

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:2014.05.08.

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

címe: 3571 Alsózsolca, Széchenyi u. 61

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
belterület 1316/47

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Nyári nyitvatartás:
H-P: 07.00-19.00
Sz: 07:00-13:00
V: 07:30-12.00

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Jaczenkó Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

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

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 251

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

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
belterület 1224

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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Balogh Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

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

Élelmiszer BoltÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Ládi u. 2

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig
belterület 1182

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

20



Magyar Posta

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

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

Posta-boltÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 67

alapterülete (m2): 6

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
belterület 196

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

LUXI-MIX Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

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

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 185

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
belterület 1049

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

Luterán Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

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

Pipás BisztróÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács u. 31

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

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
belterület 978

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

DK-TRADE Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 0509012027

statisztikai szám: 134545645211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.10.06. 2006.07.03.

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

25



Kiss CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Táncsics u. 3

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
belterület 1316/23

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

MAGICKER Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

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.

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

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 54

alapterülete (m2): 36

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 23:00 - ig

06:00 - tól 23:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
belterület 285

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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CIRDAN Bt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

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

Acélhulladék Közvetítõ NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
1503/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2010

Kötetlen

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám
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Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

E 3 Kohászati Anyagellátó Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

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

Hulladék NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 2.

alapterülete (m2): 1500

helyrajzi száma:

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
1503/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7
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III / 2. Egyéb termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

AVERMANN-HOLVEX Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Alsózsolca, Gyár u. 7.

0509005005

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113898799002113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.03.13.

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

AVERMANN-HOLVEX Kft. Felvásárló Telep,
RaktárÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 7.

alapterülete (m2): 1600

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
1509

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2010

Kötetlen

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám
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nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

NOVOMIX Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41.

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

Iparcikk és Háztartási BoltÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 41.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
173

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2010

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

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

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

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

3

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

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

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

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

37
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MARTEK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

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

Házépítõk BoltjaÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 116.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
331

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 32/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

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

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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III / 2. Egyéb termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

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

37

KL-SPIRITUS Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

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.

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

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 69.

alapterülete (m2): 72

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
192

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Nyírzem Coop Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

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. 2014.04.28.

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

199. sz. coop abcÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Tanács út 32-34.

alapterülete (m2): 351

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
924/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

3

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

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Kirilla László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2396689

statisztikai szám: 619481925211231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.01.

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

Non-Stop Vegyes ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 119.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
211/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

40



Zenchem Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

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:2014.08.15.

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

Zenchem kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3571 Alsózsolca, Bocskai út 28.

alapterülete (m2): 45,26

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
714

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

megrendelés alapján

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám
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Ipari vegyi áru55
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