
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................Jászboldogháza Polgármesteri Hivatal

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



 SZAVANNA g H INNVEST KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2009 neve:

 címe:  4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI F.U.23

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI F. U. 23.

1509071916

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 140724246629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.09.23.   

 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

 5144 JÁSZBOLDOGHÁZA, KOSSUTH U. 14.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

1/2009
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2009

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2009

megnevezés sorszám

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

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 1/2009

 5144 JÁSZBOLDOGHÁZA, KOSSUTH U. 14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 POSTA SHOP Üzlet 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: 2009.12.16.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

16:00 - ig
09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig
09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig

Hétfõtõl - Péntekig ebédszünet:12.00-12.30.-ig

Egyéb nyitvatartás:
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 SZÛCS KÁROLY

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, SZEGFÛ U. 16

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, SZEGFÛ U. 16

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  74101100-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1996.05.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Szegfû u. 16.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

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

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezés sorszám

59  6020 Gépjármûalkatrész-Kiskereskedelem

 III / 3. Üzletek 1/2010

 5144 Jászboldogháza, Szegfû u. 16. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Gumiabroncs Szervíz és Kereskedés Üzlet 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: 1996.05.01.

 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

08:00 - tól 12:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Gömöri Mihályné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 13.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 13.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  52024481-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1999.07.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 37.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

2/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezés sorszám

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

30  Virág és kertészeti cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék

 III / 3. Üzletek 2/2010

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 37. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 "MEG" Kereskedõház Üzlet 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: 1999.07.01.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig
08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig
08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
09:00 - tól 10:00 - ig

EBÉDIDÕ:12-14 ÓRÁIG                               SZOMBATON:16-17 ÓRÁIG NYITVA 

Egyéb nyitvatartás:
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 Seres Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 28

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5100 Jászberény, Szent L. u. 20.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  52110667-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1996.05.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 28.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

3/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2010

 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 3/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 3/2010

 5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 28. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Seres Italbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  15

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:  30

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 1996.05.01.

 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

EBÉDIDÕ: 13 ÓRÁTÓL 15 ÓRÁIG

Egyéb nyitvatartás:

 Szappanos László

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Május 1. u. 1

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Május 1. u. 1

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  74095892-2-36

 statisztikai szám:  

 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

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

4/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2010

megnevezés sorszám

51  Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

 III / 3. Üzletek 4/2010

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Termény-Takarmánybolt Üzlet 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: 1997.08.19.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig
08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig
08:00 - tól 16:00 - ig
00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Alurad Fûtéstechnikai Gyártó és Forgalmazó KFT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 24

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 24

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  11266802-2-16

 statisztikai szám: 112668022822113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1998.05.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 24.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

5/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2010

megnevezés sorszám

15  Szaniteráru

 III / 3. Üzletek 5/2010

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 24. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Radiátor Mintabolt Üzlet 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: 1998.05.01.

 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
00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Pataki Kálmán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2010 neve:

 címe:  5100 Jászberény Portelek , Fõ u. 30.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5100 Jászberény Portelek Fõ u. 30., 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  52210286-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1998.07.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Liszt F. u. 2.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

6/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2010

megnevezés sorszám

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

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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)

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

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

 III / 2. Jövedéki termékek 6/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 6/2010

 5144 Jászboldogháza, Liszt F. u. 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Mozaik Vegyeskereskedés Üzlet 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: 1998.07.01.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

11:30 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 11:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

KEDDTÕL PÉNTEKIG EBÉDIDÕ: 11.30-TÓL 14.00 ÓRÁIG

Egyéb nyitvatartás:
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 Kerekes Zsuzsanna

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Szegfû u. 19.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Szegfû u. 19.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  52077379-2-36

 statisztikai szám: 520773795630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1999.08.01.   

 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.

17

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 18.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

7/2010
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 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

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 7/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

24  Palackos gáz

 III / 2. Jövedéki termékek 7/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 7/2010

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Totál Gáztelep Üzlet 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: 1999.08.01.

 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 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kondi Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  100

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:  200

 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

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
06:00 - tól 22:00 - ig
06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig
06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 TÓTH MAGDOLNA

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Tompa M. u. 40.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Tompa M. u. 40.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  61986615-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2000.05.11.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 13.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

8/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezés sorszám

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

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)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10  Audió- és videóberendezés

13  Festék, lakk
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14  Vasáru, barkács, és építési anyag

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

19  Számítógépes hardver- és szoftver termék

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 3. Üzletek 8/2010

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 APRÓCIKK 2000 Üzlet 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: 2000.05.11.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

11:00 - ig
08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig
08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig
08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

hétfõtõl- péntekig: ebédidõ 11 órától 14 óráig 

Egyéb nyitvatartás:

 SÁFÁR 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõségû
Társaság

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Zalka M. u. 23.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Zalka M. u. 23.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  12709294-2-16

 statisztikai szám: 127092945211113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2001.12.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u.18.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

9/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 9/2010

megnevezés sorszám

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

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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)

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

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24  Palackos gáz

 III / 2. Jövedéki termékek 9/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 9/2010

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u.18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 ÉLELMISZER ÁRUHÁZ Üzlet 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: 2001.12.01.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 17:00 - ig
07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

EBÉDIDÕ: HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 12 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

Egyéb nyitvatartás:
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 ANITA 2003 KERESKEDELMI BT.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Vezér u. 7.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 7.

1606008674

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21584051-2-16

 statisztikai szám: 215840515211212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2003.04.01.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 1.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

10/2010
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 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 10/2010

megnevezés sorszám

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

1.5  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  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 10/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 10/2010

 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 CSIBY CSEMEGE Üzlet 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: 2003.04.01.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

17:00 - ig
06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig
06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig
06:00 - tól 11:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

Ebédidõ: hétfõtõl péntekig 11 órától 14 óráig

Egyéb nyitvatartás:

 SZABÓ JÁNOSNÉ

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 35.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 35.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  63588907-2-36

 statisztikai szám: 635889075211231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2003.08.12.   

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 35.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

11/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezés sorszám

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

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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)

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

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 11/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 11/2010

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 35. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 VEGYESKERESKEDÉS Üzlet 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: 2003.08.12.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig
07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
07:00 - tól 10:00 - ig

Ebédidõ: hétfõtõl péntekig 12 órától 14 óráig

Egyéb nyitvatartás:
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 PALÓCZ GYÖNGYI

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2010 neve:

 címe:  5100 JÁSZBERÉNY, BAKKI J. 14.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5100 JÁSZBERÉNY, BAKKI J. 14.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  63319475-2-36

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.01.07.   

 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

 5144 JÁSZBODLOGHÁZA, VASÚT U. 4.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

13/2010
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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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

 III / 2. Jövedéki termékek 13/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 13/2010

 5144 JÁSZBODLOGHÁZA, VASÚT U. 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 BOROSTYÁN VENDÉGLÕ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  140

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.06.22.

 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 02:00 - ig
06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 BALOGH GYÖRGY

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

14/2010 neve:

 címe:  5144 Jászboldogháza, VEZÉR U. 49.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5144 Jászboldogháza, VEZÉR U. 49.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  52222744-2-36

 statisztikai szám: 522227442161231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:1998.01.01.   

 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.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 5144 Jászboldogháza, VEZÉR U. 49.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

14/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 14/2010

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 14/2010

 5144 Jászboldogháza, VEZÉR U. 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 GÁZCSERETELEP Üzlet 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: 1998.01.01.

 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
00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

Balogh György Gázcseretelep

Egyéb nyitvatartás:

 CO-OP STAR ZRT

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

15/2010 neve:

 címe:  5100 JÁSZBERÉNY, ADY E. U. 22.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 5100 JÁSZBERÉNY, ADY E. U. 22.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  11823513-2-16

 statisztikai szám: 118235135211114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2007.03.07.   

 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

 5144 JÁSZBOLDOGHÁZA, RÁKÓCZI F. U. 22.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

15/2010

 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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 15/2010

megnevezés sorszám

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

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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)

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

2  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

 III / 2. Jövedéki termékek 15/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 15/2010

 5144 JÁSZBOLDOGHÁZA, RÁKÓCZI F. U. 22. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 COOP Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  200

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:   

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2007.03.07.

 Hétfõ 06:15 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

18:00 - ig

06:15 - tól 18:00 - ig
06:15 - tól 18:00 - ig

06:15 - tól 18:00 - ig
06:15 - tól 18:00 - ig
06:15 - tól 13:00 - ig

06:15 - tól 11:00 - ig

COOP

Egyéb nyitvatartás:
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 Yaotiao kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

16/2010 neve:

 címe:  1074 Budapest, Rottenbiller u. 4/a. 2.em.16.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1074 Budapest, Rottenbiller út 4/a 2. em. 16. 

0109940955

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 227298224771113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.05.   

 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

 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 8.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:
  

 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:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
  

16/2010
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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

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezés sorszám

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
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