
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Apagy Község Polgármesteri Hivatala

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u.2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1994.04.15. 2009.12.14. 2012.06.01.

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

Apagy PostaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Béke u.7.

alapterülete (m2): 4

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
575

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Hétfõ-Péntek: 08:00-12:00, 12:30-16:00
Szombat-Vasárnap: Zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

2



dohánygyártmány

Vakály János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Táncsics M. u.18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Táncsics M. u.18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2819250

statisztikai szám: 516233625629231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.12.21. 2001.03.19.

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

Horgász tanya büféÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Petõfi Sándor u.17.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
754

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

26

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Linkecs István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 7017295

statisztikai szám: 519088964711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.20. 2001.03.20.

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

címe: 4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
47

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2009

Hétfõ-Péntek: 06:00-12:00, 15:00-18:00
Szombat: 06:00-12:00
Vasárnap: 07:00-10:00

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7
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Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Gönczi Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Petõfi Sándor utca 2/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Petõfi Sándor utca 2/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3310431

statisztikai szám: 515774434711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1990.04.18. 2001.04.25.

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

címe: 4553 Apagy, Petõfi Sándor utca 2/A.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
690/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Hétfõ-Péntek: 06:00-10:30, 14:30-17:30
Szombat: 06:00-11:30
Vasárnap: Zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2009

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

5
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Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Orosz József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 4556 Magy, Petõfi u.15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4556 Magy, Petõfi u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2065676

statisztikai szám: 517807485610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1995.02.25. 2001.03.29.

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

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 176.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
211

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

9



Gál István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Béke utca 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Béke utca 42.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5885945

statisztikai szám: 515704775510231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1990.04.20. 2010.08.05.

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

Gála Panzió ÉtteremmelÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Árpáskert

alapterülete (m2): 140

helyrajzi száma:

Hétfõ 17:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

17:00 - tól 20:00 - ig

17:00 - tól 20:00 - ig

17:00 - tól 20:00 - ig

17:00 - tól 20:00 - ig

17:00 - tól 20:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
015/7

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

10



Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

AP-KER-TRADE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 175.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Kossuth Lajos út 175.

1509064142

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114944094711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.07.17. 2011.09.29.

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

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 175.

alapterülete (m2): 132

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
357

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2009

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 12/2009

Forgalmazott termékek köre:
1.5 Hús- és hentesáru

Kisvárdai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
4600 Kisvárda, Szent Gy.u.39.

Engedély száma: 24.9/00584/0002/2011.
Engedély hatálya: A határozat visszavonásig érvényes

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

12



Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Telekommunikációs cikk12

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Kovács Zsolt

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9124341

statisztikai szám: 642583665610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.04.27.

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

címe: 4553 Apagy, Béke utca 17/A.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
432/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Maczali József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2009neve:

címe: 4532 Nyírtura, Liliom u.12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4532 Nyírtura, Liliom u. 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9157104

statisztikai szám: 642899244711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.23.

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

KIS ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 122.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
4/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 15/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 15/2009

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Normbenz Magyarország Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2009neve:

címe: 1068 Budapest, Benczúr utca 13. B.ép.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1068 Budapest, Benczúr utca 13. B.ép.

0109718728

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131005954730113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.05.24. 2015.01.12.

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

Lukoil vegyesüzlet (SHOP)Üzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Béke utca 55.

alapterülete (m2): 38

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
905/13-17.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 16/2009

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8
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Gönczi Mihályné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2009neve:

címe: 4553 Apagy, Petõfi Sándor utca 2/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Petõfi Sándor utca 2/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3310431

statisztikai szám: 515774434752231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.06.06.

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

Gönczi TüzépÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 85.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
607/17

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám

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

8

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2009

megnevezéssorszám
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Vasáru, barkács, és építési anyag14

Kiss Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 4555 Levelek, József Attila u.54.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4555 Levelek, József Attila u.54.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 21049305

statisztikai szám: 604889254711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.30.

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

23.sz.ÉLELMISZER ÜZLETÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Felszabadulás utca 2.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 17:30 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
212/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

CHEMO-FAIR Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 4553 Apagy, Béke utca 6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Béke utca 6.

1509064810

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114993945212113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.01.20.

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

GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 137.

alapterülete (m2): 85

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
579/50

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám
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a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

Óra- és ékszer25

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

26
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Játékáru27

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

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

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

37

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52
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PIRAMIS SÖR KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 4030 Debrecen, Álmos u.5-7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4030 Debrecen, Álmos u.5-7.

0909013424

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139423484634113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.30. 2012.11.12.

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

PIRAMIS ITALKERESKEDÉSÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Béke u. 53.

alapterülete (m2): 300

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
905/11

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2012

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Palackos gáz24

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

JOCY-KER KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 4532 Nyírtura, Liliom u.12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4532 Nyírtura, Liliom u.12.

1509072306

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 142033854711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.13. 2014.10.15.

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

címe: 4553 Apagy, Béke u.1.

alapterülete (m2): 270

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 20:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig
578

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 2/2012

Engedélyezett élelmiszerek:
Termékkör
Hús- és hentesáru ( elõhûtött baromfihús, fagyasztott húsok, hûtést igénylõ
húskészítmények)
Tej, tejtermékek ( hûtést igénylõ tej-tejtermék)
Kisvárdai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal
4600 Kisvárda, Szent Gy. tér 8. 2/203.
Eng.száma: XVI-I-004/00467-3/2012.   Kelt: 2012.06.07.
A határozat visszavonásig érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

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

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Svelta András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 4556 Magy, Tompa Mihály u.17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

4553 Apagy, Kossuth Lajos út 154.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 31781512

statisztikai szám: 661115064752223

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.02.13.

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

SZIN-TEAM FESTÉKBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 4553 Apagy, Kossuth Lajos út 154.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
31

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

3

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21
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