NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről
Nyilvántartásba vétel száma: 1/2009/B.
A kereskedő
Neve:M&H FOOD Hungary KFT.
Címe:9241 Jánossomorja Pf. 29.
Székhelye:4331 Nyírcsászári, Rákóczi u. 11.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-071566
A kereskedő statisztikai száma: 13971038
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Kossuth út 5.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 900 – 2200
Az üzlet elnevezése:DON-VINCENZO Étterem Pizzéria és Steak House
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):200
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:60 fő
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2009.10.21.
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 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
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:-

Szeszesital-kimérést folytat-e:igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés:2009.09.30. Megszűnt:2010.11.05.
Nyilvántartásba vétel száma: 2/2009/B.
A kereskedő
Neve:Bartáné Sisistyán Katalin
Címe:4331 Nyírcsászári Kátai út 103.
Székhelye:4361 Nyírbogát Árpád u. 103.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs
száma:4423126
A kereskedő statisztikai száma:61859281
A kereskedelmi tevékenység címe: Nyírbogát, Árpád u. 13.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Üzletben folytatott kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje:Hétfő-vasárnap 6-21 óra
Az üzlet elnevezése:Borostyán presszó
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):80
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:25
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2000.04.25.
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:1.2 Kávéital, alkoholmentes- és
szeszesital, 1.9 Édességáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:Sör, pezsgő, alkoholtermék, köztes alkoholtermék,
bor

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő
szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2009.11.04. Megszűnés: 2013. 10.14.
Nyilvántartásba vétel száma: 3/2009/B.
A kereskedő
Neve:Mészáros Józsefné
Címe:4361 Nyírbogát, Batthyány u. 20.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Batthyány u. 20.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs
száma:7538156
A kereskedő statisztikai száma:63847853
A kereskedelmi tevékenység címe:Nyírbogát, Hunyadi út 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Üzletben folytatott kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje:Hétfő-szombat 7-22 óra, vasárnap 7-12 óra
Az üzlet elnevezése:Falusi megdonálc büfé
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):22
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:22
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2009.12.04.

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:1.1 Meleg- hideg étel, 1.2
Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital, 1.9 Édességáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:Sör, pezsgő, alkoholtermék, köztes alkoholtermék,
bor
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2009.12.04. Megszűnés:2012.03.28.
Nyilvántartásba vétel száma: 4/2009/B.
A kereskedő
Neve:Lámfalusi Jánosné
Címe:4361 Nyírbogát, Batthyány u. 54.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Batthyány u. 54.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7786457
A kereskedő statisztikai száma: 63905508
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Bocskai út 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 800 - 2000
Az üzlet elnevezése:Kiskocsma
Használatának jogcíme:bérlő

Alapterülete (m2):50
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:20 fő
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9 Édességáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdése:2004.05.17. Megszűnt:2011.06.09.
Nyilvántartásba vétel száma: 5/2009/B.
A kereskedő
Neve:Lámfalusi Jánosné
Címe:4361 Nyírbogát Batthyány u. 54.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Batthyány u. 54.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7786457
A kereskedő statisztikai száma: 63905508
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Bocskai út 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 800 - 1700
Az üzlet elnevezése:Italdiszkont
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3 Csomagolt kávé, dobozos,
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2004.07.13.
Nyilvántartásba vétel száma: 6/2009/B.
A kereskedő
Neve:AGRO-BOGÁT KFT.
Címe:4361 Nyírbogát, Bocskai út 86.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Bocskai út 86.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
12536270
A kereskedő statisztikai száma: 12536270
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Árpád u. 30.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:-

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő: -, kedd-vasárnap: 800 - 1800
Az üzlet elnevezése:Sziszi cukrászüzem és kávéház
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.4 Cukrászati készítmény,
édesipari termék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:megkezdés: 2004.09.10. Megszűnés időpontja: 2012.10.24.
Nyilvántartásba vétel száma: 7/2009/B.
A kereskedő
Neve:Pax Magna Bt.
Címe:4300 Nyírbátor, Pócsi u. 90.
Székhelye:4300 Nyírbátor, Pócsi u. 90.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-093227
A kereskedő statisztikai száma: 22112848

A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Hunyadi út 50.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 8,00 – 12,00
Az üzlet elnevezése:Kegyeleti áruk üzlete
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):50
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 40. Kegytárgy, 41. Temetkezési
kellék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés:2004.12.29.
Nyilvántartásba vétel száma: 8/2009/B.
A kereskedő
Neve:BOGÁTKER BT.
Címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 33.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Árpád u. 33.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs
száma:15-06-091362

A kereskedő statisztikai száma: 21569247
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Árpád u. 33.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 600 - 1800
Az üzlet elnevezése:Családi ABC
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):78
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 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, sütőipari termék, 1.9. édességáru, 1.10. tej, tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 2.
dohányáru, 5. babatermék, 20. illatszer, drogária, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27.
játékáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: dohánytermék, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
köztes alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés:2003.04.29. Megszűnt:2011.02.16.

Nyilvántartásba vétel száma: 9/2009/B.
A kereskedő
Neve:Szabó József
Címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 48.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Árpád u. 48.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7057503
A kereskedő statisztikai száma: 63663585
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Árpád u. 48.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 700 - 1700
Szombat: 700-1300 Vasárnap:700-1000
Az üzlet elnevezése:Húsbolt
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.5 Hús- és hentesáru
Jöt. 2. § (2) bekezdése szerinti termékek:Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:2003.10.15. Megszűnt:2010.08.17.

Nyilvántartásba vétel száma: 10/2009/B.
A kereskedő
Neve:Csákné Kelemen Mária
Címe:4361 Nyírbogát, Gyulaji u. 10.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Gyulaji u. 10.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
A kereskedő statisztikai száma: 62491318
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Bocskai u. 35.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 600 – 2100
Az üzlet elnevezése:Pince Büfé
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:15
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3 csomagolt kávé dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital, 1.9.
Édességáru, 2. dohányáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék, dohányáru
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:-

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2003.04.29. Megszűnt:2011.08.01.
Nyilvántartásba vétel száma:11/2009/B.
A kereskedő
Neve:Bíróné Gordos Beatrix
Címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 18/A.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Kossuth út 18/A.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
3612410
A kereskedő statisztikai száma: 62978518
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Kossuth út 18/A.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 9 - 17
Szombat: 9-12 Vasárnap:Az üzlet elnevezése:Világszalon
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):12
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 30. Virág és kertészeti cikk
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:-

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:2002.04.25.
Nyilvántartásba vétel száma: 12/2009/B.
A kereskedő
Neve:KSB Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe:4361 Nyírbogát Rákóczi u. 53.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 53.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő
15-09-062256

regisztrációs száma:

A kereskedő statisztikai száma: 11247063
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Rákóczi u. 44.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6 - 20
Szombat: 6-12 Vasárnap:14-20 óra
Az üzlet elnevezése:KSB Csemege
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):12
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. Csomagolt
kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.4. Cukrászati készítmény, 1.5.
Hús- és hentesárú, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 2.dohánytermék, 20. illatszer,
drogária, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem

Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.09.10.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 13/2009/B.
A kereskedő
Neve:SZITI-BO BT.
Címe: 4722 Nyírmeggyes, Lenin út 73.
Székhelye:4722 Nyírmeggyes, Lenin út 73.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-089229/3
A kereskedő statisztikai száma: 21145175
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Árpád u. 8/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6 - 20
Az üzlet elnevezése:Oázis ABC
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):72
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. Csomagolt
kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.4. Cukrászati készítmény, 1.5.
Hús- és hentesárú, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer. 2. dohánytermék, 20. illatszer,
drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2002.01.25. Megszűnés:2010.04.20.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 14/2009/B.
A kereskedő
Neve:Kocsár Lászlóné
Címe: 4361 Nyírbogát, Kossuth út 12.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Kossuth út 12.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
2977411
A kereskedő statisztikai száma: 51858605
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Kossuth út 12.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8 – 17 óráig Szombat: 8-12 óráig, Vasárnap: Az üzlet elnevezése:Gépjárműalkatrész kiskereskedelem
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):52
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 49. Személygépjármű és egyéb
gépjármű-alkatrész és tartozék.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.02.07.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 15/2009/B.
A kereskedő
Neve:Bihari Sándorné
Címe: 4361 Nyírbogát, Árpád u. 49.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Árpád u. 49.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
2244886
A kereskedő statisztikai száma: 62649580
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát Árpád u. 49.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 8 - 16
Az üzlet elnevezése:Szikvízüzem
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Alkoholmentes ital
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 435-7/2002. számú
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.04.04.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 16/2009/B.
A kereskedő
Neve:P.&P. Kft.
Címe: 4361 Nyírbogát, Sport u. 2.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Sport u. 2.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-061928
A kereskedő statisztikai száma: 11243887
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Sport u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 14 – 22 óráig
Az üzlet elnevezése:”Bogáthy” Kúria
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):100
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:35
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital.

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.04.09.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 17/2009/B.
A kereskedő
Neve:Levenda László
Címe: 4300 Nyírbátor, Iskola u. 19/a.
Székhelye:4300 Nyírbátor, Iskola u. 19/a.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
3769713
A kereskedő statisztikai száma: 61296828
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Attila u. 9.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6 – 20 óráig
Az üzlet elnevezése: Faház büfé
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:15

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2002.04.10. Megszűnt:2011.09.06.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 18/2009/B.
A kereskedő
Neve: Csekill Bt.
Címe: Nyíradony, Honvéd u. 56
Székhelye:Nyíradony, Honvéd u. 56.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
09-06-011501
A kereskedő statisztikai száma: 21377233
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 13.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: Hétfő- péntekig: 8 – 17 óráig, szombat: 8-12 óráig,
Vasárnap:Az üzlet elnevezése:”100 Ft-ért szinte mindent”
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):50

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.9. Édességáru, 4. Ruházat, 6.
Lábbeli- és bőráru, 3. textil
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e:nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.04.12.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 19/2009/B.
A kereskedő
Neve: Balázs János
Címe: 4361 Nyírbogát, Bocskai u. 9.
Székhelye:4361 Nyírbogát, Bocskai u. 9.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
1769611
A kereskedő statisztikai száma: 62506890
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Rózsa F. u. 4.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-szombat: 6 – 15 óráig vasárnap: Az üzlet elnevezése: Élelmiszer bolt
Használatának jogcíme:tulajdonos

Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, hús, hentesáru, 1.7. Zöldség gyümölcs, 1.8. Kenyér, pékáru,
1.9. Édességáru,1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2001.06.14. Megszűnés: 2010. 11. 05.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 20/2009/B.
A kereskedő
Neve: SZITI-BO BT.
Címe: Nyírmeggyes Lenin u. 73.
Székhelye: Nyírmeggyes Lenin u. 73.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-089229
A kereskedő statisztikai száma: 21145175-5227-212-15
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 65.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6 – 20 óráig

Az üzlet elnevezése: SZITI-BO Élelmiszerüzlet
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):52
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, hús, hentesáru, 1.7. Zöldség gyümölcs, 1.8. Kenyér, pékáru,
1.9. Édességáru,1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer.2. dohánytermék, 20. illatszer,
drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2001.10.18. Megszűnés: 2010. 04.20.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 21/2009/B.
A kereskedő
Neve: SZITI-BO BT.
Címe: Nyírmeggyes Lenin u. 73.
Székhelye: Nyírmeggyes Lenin u. 73.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-089229
A kereskedő statisztikai száma: 21145175-5227-212-15
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 65.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6 – 22 óráig
Az üzlet elnevezése: SZITI-BO Borozó
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:30
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital.,
2. dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2001.10.18. Megszűnés: 2010. 04.13.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 22/2009/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT 2001 Sütőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Székhelye: Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-067117
A kereskedő statisztikai száma: 12710342-1581-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:-

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: 600 – 2100
szombat:
600-1300
vasárnap:
1300-2100
Az üzlet elnevezése: Kenyér- és pékáru bolt
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):5
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital- és szeszes ital
(kivéve a csomagolt kávé és szeszesital)
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor,
só,
fűszer,
száraztészta,
kávé,
tea,
ecet,
méz,
bébiétel
stb.)
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2001.11.29. Módosítás. 2015. 03.13.
Nyilvántartásba vétel száma: 23/2009/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT OKTÁN KFT.

Címe: Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Székhelye: Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-066551/10
A kereskedő statisztikai száma: 12536263
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Az üzlet elnevezése: Büfé
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 1997.08.21. Megszűnés: 2013.07.11.

Nyilvántartásba vétel száma: 24/2009/B.
A kereskedő
Neve: Fodor Ferencné
Címe: Nyírbogát, Petőfi u. 3.
Székhelye: Nyírbogát, Petőfi u. 3.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
6295717
A kereskedő statisztikai száma: 51860314
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Béke u. 6/B.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 7 – 21 óráig
Az üzlet elnevezése: Büfé
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:20
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e:igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.08.13.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 25/2009/B.
A kereskedő
Neve: Petrucz János
Címe: Nyírbogát Kossuth út 34.
Székhelye: Nyírbogát Kossuth út 34.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
A kereskedő statisztikai száma: 73904302
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 31.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8 – 16 óráig, szombat: 8-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Mezőgazdasági kisgép javító és alkatrész értékeső üzlet
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):55
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 49. Gépjármű alkatrész
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:-

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.08.18.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 26/2009/B.
A kereskedő
Neve: Nyíró Jánosné
Címe: Nyírbogát Árpád u. 25/A.
Székhelye: Nyírbogát Árpád u. 25/A.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
EV-726721
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 25/A.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8 – 17 óráig, szombat: 8-13, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Virág, ajándék bolt
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 30. Virág és kertészeti cikk, 43.
Ajándéktárgy
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:-

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.08.18.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 27/2009/B.
A kereskedő
Neve: Bagaméri Árpád
Címe: Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Székhelye: Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
EV-968518
A kereskedő statisztikai száma: 51402338
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő: -, Kedd-péntek: 8 – 17 óráig, szombat: 8-12 óráig
Az üzlet elnevezése: Iparcikk kiskereskedelem
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 9. Villamos háztartási készülék
és villamossági cikk.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:-

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.08.18.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 28/2009/B.
A kereskedő
Neve: Üveges János
Címe: Nyírbogát Árpád u. 70.
Székhelye: Nyírbogát Árpád u. 70.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
A kereskedő statisztikai száma: 73902173
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 70.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,30 – 16,30 óráig, szombat: 7,30-12,00, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Táp-takarmány gazdabolt
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 14. Vasáru, barkács, és építési
anyag, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 30. virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel,
takarmány,37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép, vetőmag, kötözőfonal, zsineg.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.07.29.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 29/2009/B.
A kereskedő
Neve: Villás Sándorné
Címe: Nyírbogát Ady E. u. 22.
Székhelye: Nyírbogát Ady E. u. 22.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
3427646
A kereskedő statisztikai száma: 51711557
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Ady E. u. 22.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8 – 17 óráig, szombat: 8-13, vasárnap: 10-12 óráig.
Az üzlet elnevezése: Élelmiszerbolt
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, hús, hentesáru, 1.7. Zöldség gyümölcs, 1.8. Kenyér, pékáru,
1.9. Édességáru,1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer.2. dohánytermék, 20. illatszer,
drogéria, 21. gáztartási tisztítószer, vegyi áru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:-

Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 1997.08.08. Megszűnés: 2013.12.31.
Nyilvántartásba vétel száma: 30/2009/B.
A kereskedő
Neve: Dicső István
Címe: Ujkenéz Petőfi u. 77.
Székhelye: Ujkenéz Petőfi u. 77.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
4327790
A kereskedő statisztikai száma: 51862392
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 46.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 17,00 – 20,00 óráig, szombat:8,00-11,00 óráig
Az üzlet elnevezése: Margaréta divatáru
Használatának jogcíme:bérlő
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 5. Babatermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:-

Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 1997.05.23. Megszűnés: 2012.01.23.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 31/2009/B.
A kereskedő
Neve: Bársony Antalné
Címe: Nyírbogát Deák F. u. 20.
Székhelye: Nyírbogát Deák F. u. 20.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
4527529
A kereskedő statisztikai száma: 51505390
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Deák F. u. 20.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-csütörtök: 8 – 22 óráig, péntek-szombat:8-24, vasárnap:8-22 óráig
Az üzlet elnevezése: Vadász büfé
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):80
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:15
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru, 2. dohánytermék,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.06.11.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 32/2009/B.
A kereskedő
Neve: Budai György
Címe: Nyírbogát, Jókai u. 43.
Székhelye: Nyírbogát, Jókai u. 43.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
EV-151667
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Jókai u. 43.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzlet
Az üzlet elnevezése: Katica presszó
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru, 2. dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen

Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 1997.07.04. Megszűnés: 2011. 08.12.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 33/2009/B.
A kereskedő
Neve: Tóth Csaba Gábor
Címe: Nyírbogát, Attila u. 2.
Székhelye: Nyírbogát Attila u. 2.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
2710759
A kereskedő statisztikai száma: 62797786
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Attila u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6 – 18 óráig, szombat: 6-12 óráig vasárnap:7-11-ig
Az üzlet elnevezése: Új-Bogát ABC
Használatának jogcíme:tulajdonos
Alapterülete (m2):40
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, hús, hentesáru, 1.7. Zöldség gyümölcs, 1.8. Kenyér, pékáru,
1.9. Édességáru,1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 2 dohányáru, 20. illatszer,
drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohány
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2005.12.22.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 34/2009/B.
A kereskedő
Neve: Mészáros Józsefné
Címe: Nyírbogát, Batthyány u. 20.
Székhelye: Nyírbogát, Batthyány u. 20.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7538156
A kereskedő statisztikai száma: 63847853
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Hunyadi út 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,30– 18 óráig, szombat: 7.30-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: MÉSZI Vegyeskereskedés II.
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):27
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 13. Festék, lakk, 21. Háztartási
tisztítószer, vegyi áru, 2. Papír- és írószer.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2005.12.29. Megszüntetés:2012.03.28.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 35/2009/B.
A kereskedő
Neve: Gordos Rita
Címe: Nyírbogát, Kossuth út 33.
Székhelye: Nyírbogát, Kossuth út 33.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
11820642
A kereskedő statisztikai száma: 64803076
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 33.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6,00– 20,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Hajnal büfé
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:15
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru 2. dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohányáru
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2006.09.29. Megszűnés: 2015. július 01.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 36/2009/B.
A kereskedő
Neve: Gordos Dezsőné
Címe: 4300 Nyírbátor, Fáy u. 33. 1/11.
Székhelye: u.a.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
12048533
A kereskedő statisztikai száma: 64854137
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 12.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 17,00 óráig, szombat: 8.00-12,00 óráig,
vasárnap:Az üzlet elnevezése: 500-1000-1500.- Ft-os vegyeskereskedés
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2006.10.24.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 37/2009/B.
A kereskedő
Neve: Császár László
Címe: Nyírbogát, Petőfi u. 2.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7427916
A kereskedő statisztikai száma: 73988793
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Bethlen G. u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 05,00– 24,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Éva presszó
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:15
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru 2. dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohányáru
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2007.03.02.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 38/2009/B.
A kereskedő
Neve: Gordos Dezső Antalné
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 12.
Székhelye: Nyírbogát, Árpád u. 12
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7538156
A kereskedő statisztikai száma: 64854137
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 8/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 17,00 óráig, szombat: 8.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: 500-1000-1500.- Ft-os Ruházati bolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):27
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru,
43. Emlék- és ajándéktárgy
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2007.04.04. Megszűnés: 2012.10.02.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 39/2009/B.
A kereskedő
Neve: Czakó Barbara Bt.
Címe: Nyírpilis Rétfenti u. 24.
Székhelye: Nyírpilis Rétfenti u. 24.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-085327
A kereskedő statisztikai száma: 25686629-4521-212-15
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Sport u. 1/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 5,00– 24,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Fortuna eszpresszó
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):100
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:100
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru,2. dohánytermék

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohányáru
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2007.05.14.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 40/2009/B.
A kereskedő
Neve: GYARI BT.
Címe: Nyírbogát, Batthyány u. 51
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-06-092427
A kereskedő statisztikai száma: 21893720
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 28.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,00– 18,00 óráig, szombat: 7.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Zöldség-gyümölcs és halbolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):16
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.6.
Hal, 1.11. Egyéb élelmiszer

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2008.12.17. Megszűnés: 2010.04. 29.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 41/2009/B.
A kereskedő
Neve: Csavargo-Trans-Sped Kft.
Címe: Nyírbogát, Táncsics u. 3.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-072362
A kereskedő statisztikai száma:14218516
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Táncsics u. 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6,00– 22,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Becsali presszó
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):36
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:40

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édesságáru, 2. dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, dohánytermék, alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2009.02.25.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 42/2009/B.
A kereskedő
Neve: Csavargó-Trans-Sped Kft.
Címe: Nyírbogát, Táncsics u. 3.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-072362
A kereskedő statisztikai száma: 14218516
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Táncsics u. 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6,00– 18,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Zöldség-gyümölcs üzlet
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):16
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:-

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség-és gyümölcs
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2009.03.25.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 43/2009/B.
A kereskedő
Neve: Mészáros Józsefné
Címe: Nyírbogát, Batthyány u. 20.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7538156
A kereskedő statisztikai száma: 63847853
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Hunyadi út 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,30– 17,00 óráig, szombat: 7.30-14,00 óráig,
vasárnap:7,30-12,00.
Az üzlet elnevezése: MÉSZI vegyeskereskedés I.
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):110
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:-

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 9. Villamos háztartási
készülék és villamossági cikk, 18. Papír- és írószer, 19. Számítógépes hardver- és szoftver
termék, 46. Használtcikk, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 17. Újság, napilap,
folyóirat, 30. Virág és kertészeti cikk, 43. Emlék- és ajándéktárgy
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2009.03.16. Megszűnés: 2012. 03. 28.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 44/2009/B.
A kereskedő
Neve: Csatári Balázs
Címe: Nyírbátor, Dezső u. 1.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
103495
A kereskedő statisztikai száma: 61584316
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 18/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 18,00 óráig, szombat: 8.00-13 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: ZEUSZ Kegyeleti cikkek
Használatának jogcíme: bérlő

Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 41. Temetkezési kellék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2009.03.28.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 45/2009/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT-BAU KFT.
Címe: Nyírbogát, Széchenyi u. 21.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-072931
A kereskedő statisztikai száma: 14382974
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 11.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 17,00 óráig, szombat: 8.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Árvarázs üzletház
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):70

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb
élelmiszer,4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2009.07.17. Megszűnés: 2011.03.04.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 46/2009/B.
A kereskedő
Neve: Lámfalusi Jánosné
Címe: Nyírbogát, Batthyány u. 54.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
7786457
A kereskedő statisztikai száma: 63905508
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Bocskai u. 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 9,00– 17,00 óráig, szombat: 8.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Pirinyó használt ruha kereskedés
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):50

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46.Használt cikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2009.07.17. Megszűnés: 2011.06.09.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 47/2009/B.
A kereskedő
Neve: Lakatos Tibor
Címe: Nyírbogát, Vasvári P. u. 39.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
18820289
A kereskedő statisztikai száma: 60174608
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Vasvári P. u. 39.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,00– 18,00 óráig, szombat: 7.00-14,00 óráig,
vasárnap:Az üzlet elnevezése: Zöldség-gyümölcsbolt
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):21

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2009.09.29. Megszűnés:2010.10.29.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 48/2009/B.
A kereskedő
Neve: Magyar Posta RT. Debreceni Igazgatósága
Címe: Debrecen, Múzeum u. 3.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
01-10-042463
A kereskedő statisztikai száma: 10901232
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 16,00 óráig, szombat: -, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Postabolt
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):20

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.9. Édességáru, Újság, napilap,
folyóirat, 18. Papír- és írószer, 43. Emlék- és ajándéktárgy.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.05.13.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 49/2009/B.
A kereskedő
Neve: Dercés Kft.
Címe: Máriapócs, Központi telep
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-060880
A kereskedő statisztikai száma: 10542437
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Vasvári P. u. 37.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 16,00 óráig, szombat: 8.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Tápbolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):18

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 32. Állateledel, takarmány, 37.
Mezőgazdasági cikk,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2004.04.23.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 50/2009/B.
A kereskedő
Neve: Levenda László
Címe: Nyírbátor, Iskola u. 19/a.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
3769713
A kereskedő statisztikai száma: 61296828
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Attila u. 9.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6,00– 20,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: „Faház” gázcsere telep
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):68

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 24. Palackos gáz
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 2002.04.17.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 51/2009/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT OKTÁN KFT.
Címe: Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-066551/10
A kereskedő statisztikai száma: 12536263
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnapig: 6,00– 22,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Üzemanyagtöltő állomás
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:-

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 22. Gépjármű- és motorkerékpárüzemanyag, motorbenzin, gázolaj, gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának
időpontja:Megkezdés: 2001.02.05. Megszűnés: 2013.06.18.

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 52/2009/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT KFT.
Címe: Nyírbogát, Hunyadi út 53-55.
Székhelye:
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-060309
A kereskedő statisztikai száma: 10389113
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 28/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-szombat: 8,00– 17,00 óráig. vasárnap:Az üzlet elnevezése: PB. gázpalack tároló
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:-

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 24. Palackos gáz
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1998.09.02.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 53/2009/B.
A kereskedő
Neve: „BOGÁT” KFT.
Címe: Nyírbogát, Hunyadi út 53-55.
Székhelye:
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-060309
A kereskedő statisztikai száma: 10389113
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Bocskai út 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-szombat: 8,00– 17,00 óráig. vasárnap:Az üzlet elnevezése: PB. gázpalack tároló
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:-

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 24. Palackos gáz
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1998.09.02.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 54/2009/B.
A kereskedő
Neve: Nyíró Jánosné
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 25/a.
Székhelye: Nyírbogát, Árpád u. 25/a.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
A kereskedő statisztikai száma: 51466628
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 25/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 17,00 óráig, szombat: 8.00-12 óráig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: PB. gázcseretelep
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 24. Palackos gáz

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1998.06.12.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 55/2009/B.
A kereskedő
Neve: „P&P” KFT.
Címe: Nyírbogát, Sport u. 2.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-061928
A kereskedő statisztikai száma: 11243887
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Sport u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-szombat: 8,00– 17,00 óráig. vasárnap:Az üzlet elnevezése: Üzemanyagtöltő állomás
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 22. Gépjármű és motorkerékpárüzemanyag.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:

Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
időpontja:Megkezdés: 1997.07.03.

módosításának

és

megszűnésének

Nyilvántartásba vétel száma: 56/2010/B.
A kereskedő
Neve: Kiss Tibor
Címe: Nyírbogát, Kölcsey u. 13.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
16590879
A kereskedő statisztikai száma: 65589117472123115
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 13.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 12,00 óráig. Szombat, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Zöldség-gyümölcs bolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):10
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9.
Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes – és szeszes ital.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:-

Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.03.11.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2010.03.11. Megszűnés: 2014.08.10.
Nyilvántartásba vétel száma: 57/2010/B.
A kereskedő
Neve: SZIRIZÓ KFT.
Címe: Nyírmeggyes Béke út 13.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-075404
A kereskedő statisztikai száma: 11737753
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 8/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6,00– 20,00 óráig. Szombat: 6,00-19,00-ig,
vasárnap:7,00-18,00-ig.
Az üzlet elnevezése: OÁZIS ABC
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):72
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék,1.5. Hús és hentesárú, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru,

sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer, 11.
Audiovizuális termék , 2. dohányáru, 18. Papír- és írószer, 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27.játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.04.12.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2010.04.12.
Nyilvántartásba vétel száma: 58/2010/B.
A kereskedő
Neve: SZIRIZÓ KFT.
Címe: Nyírmeggyes Béke út 13.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-075404
A kereskedő statisztikai száma: 11737753
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 65.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6,00– 20,00 óráig. Szombat: 6,00-19,00-ig,
vasárnap:7,00-18,00-ig.
Az üzlet elnevezése: Napsugár Csemege
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):48

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék,1.5. Hús és hentesárú, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer, 11.
Audiovizuális termék , 2. dohányáru, 18. Papír- és írószer, 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru 27.játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.04.12.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2010.04.12. Megszűnés: 2014. 12. 02.
Nyilvántartásba vétel száma: 59/2010/B.
A kereskedő
Neve: „AGRO-BOGÁT” KFT.
Címe: Nyírbogát, Bocskai út 86.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-066552
A kereskedő statisztikai száma: 12536270
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 28.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 17,30 óráig. Szombat: 8,00-12.30, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Zöldség-gyümölcs és halbolt

Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.6.
Hal, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 32. Állateledel, takarmány
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.04.12.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2010.04.12. Megszűnés: 2012.06.25.
Nyilvántartásba vétel száma: 60/2010/B.
A kereskedő
Neve: NYÍRZEM COOP ZRT.
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 21.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
A kereskedő statisztikai száma: 11737753
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád u. 21.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6,00– 18,00 óráig. Szombat: 6,00-14,00-ig, vasárnap:zárva
Az üzlet elnevezése: NYÍRZERM ZRT. 92. sz. ABC
Használatának jogcíme: tulajdonos

Alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék,1.5. Hús és hentesárú, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer, 11.
Audiovizuális termék , 2. dohányáru, 18. Papír- és írószer, 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru 27.játékáru.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:1997.08.13.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 1997.08.13.
Nyilvántartásba vétel száma: 61/2010/B.
A kereskedő
Neve: Szabó Józsefné
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 48.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
21466083
A kereskedő statisztikai száma: 60559067
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 48.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,00– 17,00 óráig. Szombat: 7,00-13,00-ig,
vasárnap:7,00-10,00-ig.

Az üzlet elnevezése: Húsbolt
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.5. Hús és hentesárú, 1.11.
Egyéb élelmiszer.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma: 323-05-KüE-00007,
friss hús, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.08.09.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2010.08.09.
Nyilvántartásba vétel száma: 62/2010/B.
A kereskedő
Neve: NYÍR-UNCIA Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Címe: Nyírbogát, Deák F. u. 24/a.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-066739
A kereskedő statisztikai száma: 11245308
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Deák F. u. 24/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,00– 15,30 óráig. Szombat, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Palackos gáz
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):10
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 24. Palackos gáz
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.08.24.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2010.08.24.
Nyilvántartásba vétel száma: 63/2011/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁTKER-TRADE KFT.
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 33.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-075323
A kereskedő statisztikai száma: 11713847
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 33.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 6,00– 19,00 óráig. Szombat: 6,00-15,00-ig,
vasárnap:7,00-11,00-ig.
Az üzlet elnevezése: Családi ABC
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):120
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék,1.5. Hús és hentesárú, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer, 11.
Audiovizuális termék , 2. dohányáru, 18. Papír- és írószer, 27.játékáru, .
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2010.04.12.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2011.01.21. Megszűnés: 2012.02.24.
Nyilvántartásba vétel száma: 64/2011/B.
A kereskedő
Neve: Pál Linda
Címe: Nyírbogát, Árpád u. 12/a.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
9262159
A kereskedő statisztikai száma: 64390392
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 12/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:-

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 10,00– 18,00 óráig. Szombat: 10,00-15,00-ig,
vasárnap:Az üzlet elnevezése: Használtcikk kereskedés
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):25
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil, 4.Ruházat, 6. Lábbeliés bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. Hangszer,
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. Audió- és videóberendezés, 19.
Számítógépes hardver- és szoftver termék, 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz, 27.
Játékáru, 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2011.02.15.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2011.02.15. Megszűnés: 2013. 05. 08.
Nyilvántartásba vétel száma: 65/2011/B.
A kereskedő
Neve: Kónya Zoltán
Címe: Nyírbátor, Sóhordó köz 11.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
20355297
A kereskedő statisztikai száma: 60328876

A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 32.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 16,00 óráig. Szombat: 8,00-12,00-ig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: MG-TECH
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):35
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 49. személygépjármű és egyéb
gépjármű-alkatrész és tartozék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2011.02.22.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2011.02.22.
Nyilvántartásba vétel száma: 66/2011/B.
A kereskedő
Neve: Jakab Magdolna
Címe: Rakamaz, Fecske út 10.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
21851686
A kereskedő statisztikai száma: 60639262

A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Kossuth út 11.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 9,00– 17,00 óráig. Szombat: 8,00-13,00-ig, vasárnap:Az üzlet elnevezése: Használt német áruk boltja
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):72
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46. Használtcikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2011.03.04.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2011.03.04. Megszűnés:2011.05.15.
Nyilvántartásba vétel száma: 67/2011/B.
A kereskedő
Neve: Kiss Ernő Róbert
Címe: Tunyogmatolcs, Deák F. u. 29.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15398492
A kereskedő statisztikai száma: 65395297
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Attila u. 9.

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 7,00– 20,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Faház büfé
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):30
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
2.dohánytermék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2011.09.06.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2011.09.06.
Nyilvántartásba vétel száma: 68/2011/B.
A kereskedő
Neve: P & P Kft
Címe: Nyírbogát, Sport u. 2.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-061928
A kereskedő statisztikai száma: 11243887

A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Sport u. 2.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 12,00– 20,00 óráig. Szombat: 16,00-23,30-ig,
vasárnap:Az üzlet elnevezése: Bogáthy Kúria étterem
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2):100
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1. Meleg- hideg étel, 1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital. 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő, alkoholtermék, dohánytermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem, vendéglátás
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2002.04.09.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2002.04.09.
Nyilvántartásba vétel száma: 69/2011/B.
A kereskedő
Neve: Kissné Varga Tünde
Címe: Nyírbogát, Hunyadi út 40.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:

24265283
A kereskedő statisztikai száma: 60882477
A kereskedelmi tevékenység címe:Nyírbátor, Nyírbogát Piac
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje:Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme:Alapterülete (m2):Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeliés bőráru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2011.12.20.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2011.12.20. Megszűnésének időpontja:2012.05.30.
Nyilvántartásba vétel száma: 70/2012/B.
A kereskedő
Neve: Csatári Balázs
Címe: Nyírbátor Dezső u. 1.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
103495
A kereskedő statisztikai száma: 61584315

A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 31.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 7,00– 20,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Zeusz Kegyeleti bolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):16
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi
cikk.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2012.01.04.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2012.01.04.
Nyilvántartásba vétel száma: 71/2012/B.
A kereskedő
Neve: URI-PROGRESS-ART KFT.
Címe: Nyíregyháza, Fürj u. 17.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-073292

A kereskedő statisztikai száma: 14487141
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 19.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,00– 17,00 óráig, szombat:8,00-12,00 óráig,
vasárnap:Az üzlet elnevezése: Árvarázs
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):99,17
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3. Csomagolt kávé, dobozos,
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari
termék, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6.
Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 11.
Audiovizuális termék, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 18. Papír- és írószer.
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2012.01.17.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének
időpontja:Megkezdés: 2012.01.17. Megszűnés: 2015. 10. 30.
Nyilvántartásba vétel száma: 72/2012/B.
A kereskedő
Neve: DIMENCZIÓ CENTRUM KFT.
Címe: Nyírbogát, Kölcsey u. 42/4. hrsz.

Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-078810
A kereskedő statisztikai száma: 23794160
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 33.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája:Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 6,00– 19,00 óráig.
Az üzlet elnevezése: Családi ABC
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2):120
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 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
hentesárú, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer,1.12. Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17.Papír- és írószer,
dohányáru, 18. Papír- és írószer, 27. Játékáru,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány,
köztes alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2012.02.24.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2012.02.24. Megszűnés: 2013.12.02.
Nyilvántartásba vétel száma: 73/2012/B.
A kereskedő
Neve: Gordos Rita
Címe: Nyírbogát, Kossuth út 33.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
11820642
A kereskedő statisztikai száma: 64803076
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 8/A.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7,30– 17,00 óráig
Szombat: 7,30-12,00
Vasárnap: Az üzlet elnevezése: „GLAMUR” DIVAT
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége:Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil, 4. Ruházat, 5.
Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 43. Emlék- és ajándéktárgy.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:

Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2012.10.05.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2012.10.05. Megszűnés: 2013. 03. 26.
Nyilvántartásba vétel száma: 74/2012/B.
A kereskedő
Neve: Szabolcsi Mihály
Címe: 4234 Szakoly, Balkányi u. 7.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
30634096
A kereskedő statisztikai száma: 66002532
A kereskedelmi tevékenység címe:4361 Nyírbogát, Árpád u. 30.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem vendéglátás
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 9,00– 17,00 óráig
Az üzlet elnevezése: SZISZI KÁVÉHÁZ
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 15,84
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: 10 fő
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos,
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: -

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2012.11.26.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2012.11.26. Megszűnés: 2013. 04. 08.
Nyilvántartásba vétel száma: 75/2013/B.
A kereskedő
Neve: Lipcsei János
Címe: 4361 Nyírbogát, Bocskai út 12.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
32234173
A kereskedő statisztikai száma: 66160146-4771-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Bocskai út 12.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 16,30 óráig ebédidő: 12,30-14,00
Szombat-vasárnap: zárva
Az üzlet elnevezése: DOZSÓ DIVATÁRU
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6.
Lábbeli- és bőráru 46. Használtruha
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: -

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2013. 03. 27.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 03. 27. Módosítás. 2013.09.23. Megszűnés: 2014. 11. 15.
Nyilvántartásba vétel száma: 76/2013/B.
A kereskedő
Neve: Kelemen Zsolt Tibor
Címe: 4233 Balkány, Cibakpuszta 27.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
32509993
A kereskedő statisztikai száma: 70229871-1071-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád u. 30.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem vendéglátás
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: szeptember 01. –május 31.: hétfő: zárva
kedd-vasárnap: 1000 - 1700
június 01. – augusztus 31.:
hétfő: zárva
kedd-vasárnap: 1000 - 2000
Az üzlet elnevezése: SZISZI KÁVÉHÁZ ÉS CUKRÁSZÜZEM
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 15,84
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: 10 fő
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1,1 Meleg- hideg étel 1.4.
Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 1.8 Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 04. 24.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 04. 24. Módosítás: 2013.10.21. Megszűnés: 2017.05.23.
Nyilvántartásba vétel száma: 77/2013/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁT-WOOD KFT
Címe: 4361 Nyírbogát, Sport utca 21.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-079468
A kereskedő statisztikai száma: 23968776-8230-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Sport utca 1.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem vendéglátás
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-csütörtök: 16,00-22,00
Péntek-szombat: 16,00-02,00
Vasárnap: 16,00– 22,00 óráig
Az üzlet elnevezése: FORTUNA ESZPRESSZÓ
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 130
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: 110 fő
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszesital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 06. 05.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 06. 05.
Nyilvántartásba vétel száma: 78/2013/B.
A kereskedő
Neve: BOGÁTPETROL KFT
Címe: 4300 Nyírbátor, Szőlő utca 32.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-075079
A kereskedő statisztikai száma: 14965225-4519-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 55.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 06,00– 21,00 óráig
Az üzlet elnevezése:
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 80 m2
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszesital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 24. Palackos gáz
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, ásványolaj
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: nem
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 07. 11.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 07. 11.
Nyilvántartásba vétel száma: 79/2013/B.
A kereskedő
Neve: Berki Lajos Zoltán
Címe: 4361 Nyírbogát, Széchenyi utca 36.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
33690927
A kereskedő statisztikai száma: 6630907-4779-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Széchenyi utca 36.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 8,00– 12,00 13,00-17,00
Szombat: 8,00-12,00
Vasárnap: zárva
Az üzlet elnevezése: „Használtcikk és Kisállat eledel üzlet”
Használatának jogcíme: tulajdonos

Alapterülete (m2): 12
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 30. Virág- és
kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 46. Használtcikk, 59. Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzés
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 07. 24.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 07. 24.
Nyilvántartásba vétel száma: 80/2013/B.
A kereskedő
Neve: PRIEST HUNGÁRIA KFT
Címe: 4361 Nyírbogát, Petőfi utca 61.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-080279
A kereskedő statisztikai száma: 11743442-4631-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 13.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-csütörtök: 05,00– 21,00
Péntek: 05,00-22,00
Szombat: 05,00-24,00
Vasárnap: 05,00-21,00
Az üzlet elnevezése: „Borostyán Presszó”

Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 35 m2
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: 80
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszesital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: igen
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: igen
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 10. 14.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 10. 14.
Nyilvántartásba vétel száma: 81/2013/B.
A kereskedő
Neve: Greburné Mikó Anikó
Címe: 4361 Nyírbogát, Gyulaji utca 26.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
34707506
A kereskedő statisztikai száma: 66400370-4779-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Gyulaji utca 26.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 16,00– 20,00
Szombat-vasárnap: 8,00-12,00
Az üzlet elnevezése: Ani turi
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): 20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46. Használtcikk
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 10. 24.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 10. 24.
Nyilvántartásba vétel száma: 82/2013/B.
A kereskedő
Neve: TUTI-STORE KFT
Címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 33.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-076785
A kereskedő statisztikai száma: 23036334-8551-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 33.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-szombat: 6,00– 19,00
Vasárnap: 7,00-19,00
Az üzlet elnevezése: Családi ABC
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): 140
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 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
hentesárú, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer,1.12. Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17.Papír- és írószer,
dohányáru, 18. Papír- és írószer, 27. Játékáru,
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány,
köztes alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013. 12. 02.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2013. 12. 02.

Nyilvántartásba vétel száma: 83/2014/B.
A kereskedő
Neve: TUTI-STORE KFT
Címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 33.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-076785
A kereskedő statisztikai száma: 23036334-8551-113-15

A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Nyírbogát Nagyközség
Közigazgatási területe
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.2. kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari
termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány,
köztes alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2014. 02. 21.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2014. 02. 21.
Nyilvántartásba vétel száma: 84/2014/B.
A kereskedő
Neve: Csavargó-Trans-Sped Kft
Címe: 4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.
Székhelye: ua.

Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-072362
A kereskedő statisztikai száma: 14218516-4941-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Nyírbogát Nagyközség
Közigazgatási területe
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.1 Meleg- és hideg étel, 1.2.
kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány,
köztes alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2014. 06. 11.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2014. 06. 11.

Nyilvántartásba vétel száma: 85/2014/B.
A kereskedő
Neve: Prova-System Kft
Címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 67.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-082375
A kereskedő statisztikai száma: 25087013-4511-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 67.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 9,00– 16,00
Szombat: 0900- 1400
Vasárnap: zárva
Az üzlet elnevezése: PROVA
Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): 15
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 47. Személygépjármű, 48. Egyéb
gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű), 49. Személygépjármű és
egyéb gépjármű- alkatrész és tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –
tartozék, 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés, 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor,
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási
készülék és villamossági cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: -

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2014. 12. 10.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2014. 12. 10.
Nyilvántartásba vétel száma: 86/2014/B.
A kereskedő
Neve: Bakos Lehel
Címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 63.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
12793685
A kereskedő statisztikai száma: 65034019-0119-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 63.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.), 4. 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk,
10. Audió- és videóberendezés, 11. Audiovizuális termék, 12. Telekommunikációs cikk,
16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,
művészellátó cikk, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2014. 12. 18.
Nyilvántartásba vétel száma: 87/2015/B.
A kereskedő
Neve: Vargessa Trade Kft
Címe: 4361 Nyírbogát, Toldi utca 3.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-082661
A kereskedő statisztikai száma: 25188028-4781-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem Közterületi értékesítés
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
59. Egyéb: koktél
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: sör, pezsgő, alkoholtermék, bor, köztes
alkoholtermék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem

Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 04. 23.
Nyilvántartásba vétel száma: 88/2015/B.
A kereskedő
Neve: Ari József
Címe: 4361 Nyírbogát, Sport utca 13.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
43267899
A kereskedő statisztikai száma: 67082221-4711-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Nyírbogát Nagyközség
közigazgatási területe, Ömböly Község közigazgatási területe, Nyíradony-Aradványpuszta,
Balkány Város közigazgatási területe /Cibakpuszta, Béke telep, Csiffy tanya, Jármi tanya, Bai
tanya, Nagymogyorós, Vecser, Abapuszta, Kecskés, Finánctag, Kismogyorós/, NyírbátorŐrzöttszállás
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Mozgóbolt kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: tulajdonos
Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 1.3. csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.5. Hús és hentesáru, 1.7.

Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej,
tejtermék 1.11. Egyéb élelmiszer 27. Játékáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány,
köztes alkoholtermék.
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 05. 04., Módosítás: 2016.02.09.
Nyilvántartásba vétel száma: 89/2015/B.
A kereskedő
Neve: Duli Boglárka
Címe: 4361 Nyírbogát, Rákóczi utca 23.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
43577939
A kereskedő statisztikai száma: 67141812-4781-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 08. 03.
Nyilvántartásba vétel száma: 90/2015/B.
A kereskedő
Neve: Laskovics László
Címe: 4361 Nyírbogát, Ady Endre utca 9.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
43529285
A kereskedő statisztikai száma: 67133341-4782-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil, 4. Ruházat, 5.
Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 08. 24.
Nyilvántartásba vétel száma: 91/2015/B.
A kereskedő
Neve: Duli Szilvia
Címe: 4361 Nyírbogát, Rákóczi utca 23.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
44502474
A kereskedő statisztikai száma: 67247406-4781-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7. Zöldség- és gyümölcs

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 10. 21.
Nyilvántartásba vétel száma: 92/2015/B.
A kereskedő
Neve: Roma-Magyar Művészeti, Oktatási Egyesület
Címe: 1063 Budapest, Bajnok út 7.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
01-02-0011310
A kereskedő statisztikai száma: 18185449-9499-529-01
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 8/a.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem üzletben
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 08,00– 16,00
Szombat: 8,00-12,00
Vasárnap: zárva
Az üzlet elnevezése: Adománybolt és átvevőhely
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 20
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46. Használtcikk
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015. 11. 18.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2015. 11. 18.
Nyilvántartásba vétel száma: 93/2016/B.
A kereskedő
Neve: PRIEST HUNGÁRIA KFT
Címe: 4361 Nyírbogát, Petőfi utca 61.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-080279
A kereskedő statisztikai száma: 11743442-4631-113-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 13.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Hétfő-vasárnap: 07,00– 20,00
Az üzlet elnevezése: Zöldség- és gyümölcsbolt
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 20 m2
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.7 Zöldség- és gyümölcs, 1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 1.11. Egyéb élelmiszer, 32. Állateledel,
46. Használtcikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016. 03. 16.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2016. 02. 15. Módosítás: 2016.06.20.
Nyilvántartásba vétel száma: 94/2016/B.
A kereskedő
Neve: Járkó Mária
Címe: 4361 Nyírbogát, Petőfi utca 14.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
50516122
A kereskedő statisztikai száma: 79811488-4791-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Magyarország teljes
területe
Kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46. Hasznátcikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2016. 05. 19.
Nyilvántartásba vétel száma: 95/2016/B.
A kereskedő
Neve: Kertigép Bázis Kft
Címe: 4361 Nyírbogát, Kossuth út 34.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
15-09-083905
A kereskedő statisztikai száma: 25803147-4752-113-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Kossuth út 34.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: 0730-1630 , szombat: 0800-1200
Az üzlet elnevezése: Kertigép szaküzlet és szervíz
Használatának jogcíme: bérlet
Alapterülete (m2): 100
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 37. Mezőgazdasági, méhészeti és
borászati cikk, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 9. Villamos háztartási készülék és
villamossági cikk, 14. Vasáru, barkács és építési anyag, 27. Játékáru, 46. Hasznátcikk
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016.11.28.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2016. 11.28.

Nyilvántartásba vétel száma: 96/2016/B.
A kereskedő
Neve: Kaszás Marianna
Címe: 4361 Nyírbogát, Arany János utca 1.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
50984619
A kereskedő statisztikai száma: 58802052-4779-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád utca 19.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: hétfő: zárva, kedd-péntek: 0900-1700 , szombat: 0900-1200
Az üzlet elnevezése: Fantasy használtruha
Használatának jogcíme: bérlet
Alapterülete (m2): 98

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 46. Használtcikk, 20. Illatszer,
drogéria, 7. Lakberendezés, háztartási felszerelés, 45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017.01.04.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2016. 12.27. Megszűnés: 2017.07.17.
Nyilvántartásba vétel száma: 97/2017/B.
A kereskedő
Neve: Pósán László
Címe: 4361 Nyírbogát, Kossuth út 55.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
50784213
A kereskedő statisztikai száma: 67802861-4611-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Kossuth út 55.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Kereskedelmi tevékenység formája: üzleten kívüli tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): -

Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 51. Mezőgazdasági nyersanyag,
termék
Kereskedelmi ügynöki tevékenység igen
Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2017.01.19.
Nyilvántartásba vétel száma: 98/2017/B.
A kereskedő
Neve: Kiss Tibor
Címe: 4361 Nyírbogát, Kölcsey utca 35.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
16590879
A kereskedő statisztikai száma: 65589117-4791-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: országos
Kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: Az üzlet elnevezése: Használatának jogcíme: Alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: -

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. textil, 4. ruházat, 7. bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 25. óra- és ékszer, 27. játékáru
Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2017. 02. 10.
Nyilvántartásba vétel száma: 99/2017/B.
A kereskedő
Neve: Csonka József
Székhelye: 4325 Kisléta, Debreceni út 6/a.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
50021664
A kereskedő statisztikai száma: 67301250-4941-231-15.
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: hétfő - vasárnap: 0700-1900
Az üzlet elnevezése: Jocó építőanyag kereskedése
Használatának jogcíme: saját
Alapterülete (m2): 16
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 14. vasáru, barkács és építési
anyag, 23. háztartási tüzelőanyag

Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek: Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017.04.13.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2017.04.13.
Nyilvántartásba vétel száma: 100/2017/B.
A kereskedő
Neve: Simon Gergő
Címe: 4371 Nyírlugos, szőlő utca 30.
Székhelye: ua.
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:
51196239
A kereskedő statisztikai száma: 68082248-1072-231-15
A kereskedelmi tevékenység címe: 4361 Nyírbogát, Árpád u. 30.
Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:Kereskedelmi tevékenység formája: Kiskereskedelem vendéglátás
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
Nyitvatartási ideje: szeptember 01. – április 30.: hétfő: zárva
kedd-vasárnap: 1000 - 1700
május 01. – augusztus 31.:
hétfő: zárva
kedd-vasárnap: 1000 - 2000
Az üzlet elnevezése: SZISZI KÁVÉHÁZ ÉS CUKRÁSZÜZEM
Használatának jogcíme: bérlő
Alapterülete (m2): 15,84
Vendéglátó üzlet esetén befogadó képessége: 10 fő

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1,1 Meleg- hideg étel 1.4.
Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
Kereskedelmi ügynöki tevékenység:Kiskereskedelem
Nagykereskedelem:Szeszesital-kimérést folytat-e: nem
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást, műsoros előadást, tánc, szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékot folytat-e: Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, külön engedély alapján forgalmazott
termékek köre, külön engedélyt kiállító hatóság, külön engedély száma:
Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017. 05. 24.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
Megkezdés: 2017. 05. 24.

