
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Polgármesteri Hivatal Mezõfalva

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



 Oláh Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Bartók utca 18., 2422 Mezõfalva Bartók utca 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Bartók utca 18.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  ES-553342

 statisztikai szám: 600509086619231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.10.   

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

 2422 Mezõfalva Bartók utca 18.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

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

 közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 1/2010

 2422 Mezõfalva Bartók utca 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 büfé kocsi Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  2

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.10.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

naponta néhány órát tart nyítva az adott helyen

Egyéb nyitvatartás:

  INVEST Gépkereskedelmi Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva, 2942 Nagyigmánd Gépállomás utca 1089/17 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva, 2942 Nagyigmánd Gépállomás utca 1089/17 hrsz

1109008386

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 119462294661113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.10. 2014.02.05.  

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

 2422 Mezõfalva Nagysismánd 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

4/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2010

megnevezés sorszám

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

52  Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

 III / 3. Üzletek 4/2010

 2422 Mezõfalva Nagysismánd  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 INVEST Gépkereskedelmi Kft Területi
Központ Mezõfalva Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  88

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 KLD E.V.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva, 2422 Mezõfalva Kisfaludy sor 408/2 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva, 2422 Mezõfalva Kisfaludy sor 408/2 hrsz

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  01410126

 statisztikai szám: 461351805210231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.10. 2013.12.11.  

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

 2422 Mezõfalva Kisfaludy sor 408/2 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

6/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2010

megnevezés sorszám

22
 Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

24  Palackos gáz

 III / 3. Üzletek 6/2010

 2422 Mezõfalva Kisfaludy sor 408/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 MEZÕ-KÚT Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  53

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 H.C.X.Clothes Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2010 neve:

 címe:  1035 Budapest Kõrösi Cs.11.4/18., 2422 Mezõfalva József nádor 21.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1035 Budapest KÕrösi Cs. 11.4/18.

0109194199

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 249579674771113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.10. 2014.07.07.  

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 21.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

8/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 8/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 21. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Keleti Áruház Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  150

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.03.01.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Keleti Áruház Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  150

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Rabiné Simon zsuzsanna

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 31., 2422 Mezõfalva Váci utca 34.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Váci utca 34.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  206699108

 statisztikai szám: 604066534721231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.10.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 29.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

9/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 9/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 9/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 29. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Zöldség-gyümölcs kis vegyes Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.07.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Juhász Tibor 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Arany János utca 9., Mezõfalva Arany János utca 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Arany János utca 9., 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

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

 2422 Mezõfalva Arany János utca 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

11/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

13



1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 Márhoffer Istvánné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 59., Mezõfalva József nádor utca 59.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 59., Mezõfalva József nádor utca 59.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 59.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

12/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 12/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 12/2010

   megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 12/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 59. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  150

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Csizmadia Imre Attiláné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

16/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Déli-dülõ, Déli-dülõ

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Rákóczi utca 33., Déli-dülõ

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.11.01. 2012.11.01.  

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

 2422 Mezõfalva Déli-dülõ

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

16/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 16/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 16/2010

 2422 Mezõfalva Déli-dülõ kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Gumai-Kacsa vendéglõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  210

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Pócs Zoltánné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

18/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Szent István utca 53, Szent István utca 53.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Szent István utca 53, Szent István utca 53.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

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

 2422 Mezõfalva Szent István utca 53

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

18/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 18/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

20  Illatszer, drogéria

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 18/2010

   megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 18/2010

 2422 Mezõfalva Szent István utca 53 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 MINI ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  68

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Halasi Judit

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

19/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 49., József nûádor utca 49.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 49., József nûádor utca 49.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 49.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

19/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 19/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 19/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 19/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 49. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sarok ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  48

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Erdélyi József

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

22/2010 neve:

 címe:  2422 MezõfalvaVörösmarty utca 53, Vörösmarty utca 53.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 MezõfalvaVörösmarty utca 53, Vörösmarty utca 53.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

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

 2422 MezõfalvaVörösmarty utca 53

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

22/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 22/2010

megnevezés sorszám

59  építõanyag, tüzelõanyag

 III / 3. Üzletek 22/2010

 2422 MezõfalvaVörösmarty utca 53 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Tüzép telep Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  680

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Sóki László

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

23/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Vörösmarty utca 53., Vörösmarty utca 53.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Vörösmarty utca 53., Vörösmarty utca 53.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Vörösmarty utca 53.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

23/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 23/2010

megnevezés sorszám

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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

59  üvegárú,edény

 III / 3. Üzletek 23/2010

 2422 Mezõfalva Vörösmarty utca 53. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Vasbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  126

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 OK Bt

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

24/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Káposztás utca 2., Káposztás utca 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Káposztás utca 2., Káposztás utca 2.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Káposztás utca 2.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

24/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 24/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

59  irodaszerek 

 III / 2. Jövedéki termékek 24/2010

   megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2010

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 24/2010

megnevezés sorszám

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

53  Irodagép, -berendezés, irodabútor

 III / 3. Üzletek 24/2010

 2422 Mezõfalva Káposztás utca 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Szezám ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  56

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Horváth Bt

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

28/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Semmelweis utca 41., Semmelweis utca 41.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 41., Semmelweis utca 41.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 41.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

28/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 28/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 28/2010

megnevezés sorszám

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

59  vetõmag, vasanyag, csavarok

 III / 3. Üzletek 28/2010

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 41. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Vasbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  65

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Feth Jánosné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

31/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Semmelweis utca 38., Semmelweis utca 38.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 38., 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 38.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

31/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 31/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 31/2010

megnevezés sorszám

30  Virág és kertészeti cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék

 III / 3. Üzletek 31/2010

 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Szilvia Virágbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  48

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Tringer Lászlóné 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

33/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva  Kinizsi utca 42., Kinizsi utca 42.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva  Kinizsi utca 42., Kinizsi utca 42.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva  Kinizsi utca 42.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

33/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 33/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 33/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 33/2010

   megnevezés

alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 33/2010

 2422 Mezõfalva  Kinizsi utca 42. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 31.számú Eszpresso Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  90

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 15:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

15:00 - tól 19:00 - ig

15:00 - tól 19:00 - ig

15:00 - tól 19:00 - ig

15:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Édelmann Istvánné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

35/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor, József nádor

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor, József nádor

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

38

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2422 Mezõfalva József nádor

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

35/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 35/2010

 2422 Mezõfalva József nádor kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Dóra cukrászda Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  98

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Nagyné Kincses Zsuzsanna

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

36/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor, József nádor

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor, József nádor

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

36/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 36/2010

megnevezés sorszám

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

30  Virág és kertészeti cikk

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41  Temetkezési kellék

43  Emlék- és ajándéktárgy
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 III / 3. Üzletek 36/2010

 2422 Mezõfalva József nádor kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Virág-ajándék bolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  48

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Virág Attila

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

38/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Semmelweis utca 47., Mezõfalva0266/6 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 58., Fehérvári út 58.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02. 2014.03.07. 2014.06.06.

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

 2422 Mezõfalva  Semmelweis u.47.  Mezõfalva 0266/6 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

38/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 38/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 38/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 38/2010

 2422 Mezõfalva  Semmelweis u.47.  Mezõfalva 0266/6 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tápbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  24

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Balogh István

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

40/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Piactér, Piactér

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Piactér, Piactér

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Piactér

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

40/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 40/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 40/2010

megnevezés sorszám

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

59  Totozó

 III / 3. Üzletek 40/2010

 2422 Mezõfalva Piactér kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

45



 Totozó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  24

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kovács Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

43/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Ligetsor 46, Ligetsor 46.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Ligetsor 46, Ligetsor 46.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4384386

 statisztikai szám: 460374154520231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02. 2014.05.05.  

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

 2422 Mezõfalva Ligetsor 46

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

43/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 43/2010

megnevezés sorszám

22
 Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

59
 gépjármûalkatrész kiskereskedelme, használt motorkerékpár értékesítése, használt
személygépjármû, könnyûgépjármû kiskereskedelme, gépkocsi kölcsönzés

 III / 2. Jövedéki termékek 43/2010

   megnevezés

ásványolaj
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 III / 3. Üzletek 43/2010

 2422 Mezõfalva Ligetsor 46 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Alkatrészbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  34

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Masinka Csabáné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

44/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Piactér, Piactér

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Piactér, Piactér

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Piactér

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

44/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 44/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 44/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 44/2010

   megnevezés

alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 44/2010

 2422 Mezõfalva Piactér kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Zöldsé-gyümölcs bolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kádár Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

45/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 25., József nádor utca 25.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 25., József nádor utca 25.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 25.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

45/2010

51



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 45/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 45/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

 III / 2. Jövedéki termékek 45/2010

   megnevezés

alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 45/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Sarki kocsma Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  112

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Magyar Posta Zrt

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

47/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor uta 18., József nádor utca 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor uta 18., József nádor utca 18.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor uta 18.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

47/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 47/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 47/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

27  Játékáru

 III / 3. Üzletek 47/2010

 2422 Mezõfalva József nádor uta 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Posta Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  86

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Sudárné Albert Anikó

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

48/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Dózsa utca 6., Dózsa utca 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Dózsa utca 6., Dózsa utca 6.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Dózsa utca 6.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

48/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 48/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 48/2010

megnevezés sorszám

32  Állateledel, takarmány

 III / 3. Üzletek 48/2010

 2422 Mezõfalva Dózsa utca 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tápbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  24

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Etol Magyarország Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

49/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Árpád utca 2/a, Árpád utca 2/a

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Árpád utca 2/a, Árpád utca 2/a

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Árpád utca 2/a

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

49/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 49/2010

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 49/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 49/2010

 2422 Mezõfalva Árpád utca 2/a kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

59



 Etol Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  120

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Matlag Ferencné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

50/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 6, József nádor utca 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 6, József nádor utca 6.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5588710

 statisztikai szám: 463727924771231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02. 2012.10.25.  

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 6

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

50/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 50/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 50/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

6  Lábbeli- és bõráru

 III / 3. Üzletek 50/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 6 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Filléresbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  36

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Fömo-Hús Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

52/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 23., József nádor utca 23.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 23., József nádor utca 23.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 23.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

52/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 52/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 52/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 52/2010

 2422 Mezõfalva József nádor utca 23. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Húsbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  86

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Rausch József

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

53/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Vörösmarty 79., Vörösmarty utca 79.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Vörösmarty 79., Vörösmarty utca 79.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Vörösmarty 79.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

53/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 53/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 53/2010

megnevezés sorszám

59  hûtõszekrények

 III / 3. Üzletek 53/2010

 2422 Mezõfalva Vörösmarty 79. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 LEHELLUX Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Mekota Ferenc

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

57/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádro utca 1., József nádor 1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádro utca 1., József nádor 1.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

67



67

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2422 Mezõfalva József nádro utca 1.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

57/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 57/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 57/2010

megnevezés sorszám

32  Állateledel, takarmány

33  Állatgyógyászati termék

 III / 3. Üzletek 57/2010

 2422 Mezõfalva József nádro utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Állateledelbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  28

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Juhász Zoltán

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

60/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Fehérvári út 18., Fehérvári út 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 18., Fehérvári út 18.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  10000000

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 18.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

60/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 60/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 60/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 60/2010

   megnevezés

alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 60/2010

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Juhász ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  98

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kemény Nád Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

62/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Hatház, Hatház

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Hatház, Hatház

0709009142

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 129657004621113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.02.   

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

 2422 Mezõfalva Hatház

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

62/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 62/2010

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 62/2010

megnevezés sorszám

59  nád és nádtermékek

 III / 3. Üzletek 62/2010

 2422 Mezõfalva Hatház kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kemény Nád Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 VINCZE _ KER Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

65/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Fehérvári út 32., Mezõfalva fehérvári út 32.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 32., Mezõfalva fehérvári út 32.

0709008557

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 128191114711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.19.   

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

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 32.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

65/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 65/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 65/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

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

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 65/2010

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 65/2010

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 32. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 VINCZE ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  144

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Garbacz Beáta

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

66/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Bethlen utca 2., Mezõfalva Lóherés sor 2847/1 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Bethlen u.2., Mezõfalva Lóherés sor 2847/1 hrsz

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  34977898

 statisztikai szám: 664333014778231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.19. 2013.11.20.  

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

 2422 Mezõfalva Lóherés sor 2847/2 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

66/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 66/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 66/2010

megnevezés sorszám

23  Háztartási tüzelõanyag

 III / 3. Üzletek 66/2010

 2422 Mezõfalva Lóherés sor 2847/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

77



 MEZÕFA Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Juhász Tibor

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

67/2010 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Arany János utca 9., Mezõfalva Arany János utca 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Arany János utca 9., Mezõfalva Arany János utca 9.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21564741

 statisztikai szám: 605766085630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.19.   

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

 2422 Mezõfalva Arany János utca 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

67/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 67/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 67/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

 III / 2. Jövedéki termékek 67/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 67/2010

 2422 Mezõfalva Arany János utca 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Horváth Kert Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 VANIRÁC Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Fehérvári út 26, 2422 Mezõfalva Fehérvári út 26.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 21.

0709019905

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 231530135629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.03.28.   

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

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 26

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

1/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2012

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2012

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 26 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Legjobb Kocsma Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  56

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.03.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Papp Imre László

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Csokonai utca2., 2422 Mezõfalva csokonai utca 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Csokonai utca2., 2422 Mezõfalva csokonai utca 2.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  27297288

 statisztikai szám: 657854164799231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.03.28.   

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

 2422 Mezõfalva Csokonai utca2.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

2/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezés sorszám

59  müanyag termékek iparmûvészeti termékek

 III / 3. Üzletek 2/2012

 2422 Mezõfalva Csokonai utca2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 tupenvári Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.02.10.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Szabó Lászlóné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Mátyás király utca 6., 2422 Mezõfalva Mátyás király utca 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Mátyás király utca 6., 2422 Mezõfalva Mátyás király utca 6.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3190895

 statisztikai szám: 628985190000000

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.03.28.   

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

 2422 Mezõfalva Piactér szolgáltatóház

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

3/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2012

   megnevezés

sör

 III / 3. Üzletek 3/2012

 2422 Mezõfalva Piactér szolgáltatóház kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Nádor Cukrászda Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  12

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 8 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2012.02.26.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

87



 Bánkuti Tamás

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Velinszky u.5., Mezõfalva Velinszky u.5.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Velinszky u.5., Mezõfalva Velinszky u.5.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  27839184

 statisztikai szám: 658199644223310

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.04.05.   

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

 2422 Mezõfalva Velinszky u.5.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

4/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezés sorszám

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

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

6  Lábbeli- és bõráru

 Csuti Gyógyászati Segédeszköz Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Ligetsor 34., Mezõfalva Ligetsor 34.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Ligetsor 34., Mezõfalva Ligetsor 34.

0709000938

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 103857555246113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.04.   

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

 2422 Mezõfalva Ligetsor 13.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

5/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 5/2012

 2422 Mezõfalva Ligetsor 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 CSOMAGKÜLDÉS Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  70

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

naponta néhány órát tart nyítva az adott helyen

Egyéb nyitvatartás:

 Szécsényi Sütõipari és Kereskdelmi Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 9., Mezõfalva József nádor 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 9., Mezõfalva József nádor 9.

0709005783

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 116013751071113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.01. 2013.11.20.  

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

6/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 6/2012

 2422 Mezõfalva József nádor utca 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Széchenyi Pékség Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  70

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Széchenyi Pékség Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  70

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Rabiné Simon Zsuzsanna

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 31., Mezõfalva József nádor utca 31.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 31., Mezõfalva József nádor utca 31.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20699108

 statisztikai szám: 604066534721231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.08.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 31.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

9/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 9/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 9/2012

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

 III / 3. Üzletek 9/2012

 2422 Mezõfalva József nádor utca 31. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Zöldség-gyümölcs Kisvegyes Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  100

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 GBEK kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor 10/d, Mezõfalva József nádor 10/d

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor 10/d, Mezõfalva József nádor 10/d

0709017165

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 149106722207113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.08.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor 10/d

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

10/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 10/2012

megnevezés sorszám

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

 III / 3. Üzletek 10/2012

 2422 Mezõfalva József nádor 10/d kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Bali-bála Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  55

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Czifra István

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva  Arany János 9., Arany János 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva  Arany János 9., Arany János 9.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5389322

 statisztikai szám: 464388304725231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.08. 2013.01.15.  

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

 2422 Mezõfalva  Arany János 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

11/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 11/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

 III / 2. Jövedéki termékek 11/2012

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 11/2012

 2422 Mezõfalva  Arany János 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Horváth Kert Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 16 fõ

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kalo-Táp Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Kinizsi utca 69., Mezõfalva Kinizsi utca 69.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Kinizsi utca 69., Mezõfalva Kinizsi utca 69.

0309109950

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 128715400000000

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.08.   

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

 2422 Mezõfalva Kinizsi utca 69.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

13/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2012

megnevezés sorszám

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

6  Lábbeli- és bõráru

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

23  Háztartási tüzelõanyag

31  Kedvtelésbõl tartott állat

32  Állateledel, takarmány

33  Állatgyógyászati termék

59  horgász felszerelés

 III / 3. Üzletek 13/2012

 2422 Mezõfalva Kinizsi utca 69. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Purina takarmánybolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Bugyik Timea

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

14/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva  Vörösmarty u.46., Mezõfalva Zrínyi utca 19.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva  Vörösmarty u.46., Mezõfalva Zrínyi utca 19.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  12684289

 statisztikai szám: 650059969602231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.09. 2013.03.20.  

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

 Mezõfalva Zrínyi utca 19.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

14/2012
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 14/2012

megnevezés sorszám

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 14/2012

 Mezõfalva Zrínyi utca 19. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Fodrászat Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

naponta néhány órát tart nyítva az adott helyen

Egyéb nyitvatartás:
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 Fodrászat Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

naponta néhány órát tart nyítva az adott helyen

Egyéb nyitvatartás:

 Juhász Tibor

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

15/2012 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor , Mezõfalva József nádor

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor , Mezõfalva József nádor

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  2419245

 statisztikai szám: 463168954711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2012.05.09.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

15/2012

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2012

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 15/2012

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

2  Dohányterméket kiegészítõ termék

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

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

21  Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24  Palackos gáz

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

 III / 2. Jövedéki termékek 15/2012

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 15/2012

 2422 Mezõfalva József nádor  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 COOP ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  500

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 SANITAS-Mezõfalva Bt

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Semmelweis 5., 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 5.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Semmelweis 5., 2422 Mezõfalva Semmelweis utca 5.

0706005926

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 220713875231212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.03.19.   

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

 2422 Mezõfalva Semmelweis 5.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

3/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2013

megnevezés sorszám

33  Állatgyógyászati termék

 III / 3. Üzletek 3/2013

 2422 Mezõfalva Semmelweis 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Nádor Gyógyszertár Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  92

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 LA-SPERANZA Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Fehérvári út 7., Mezõfalva Fehérvári út 7.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 7., Mezõfalva Fehérvári út 7.

0709024829

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 248670255610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.03.25. 2014.04.02.  

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

110



110

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 7.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

4/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 4/2013

 2422 Mezõfalva Fehérvári út 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 ANTONIO PIZZÉRIA Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  98

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 30 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.03.23.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Czifra István 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 10/c, Mezõfalva József nádor 10/c

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva József nádor utca 10/c, Mezõfalva József nádor 10/c

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5389322

 statisztikai szám: 464388304725231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.03.25.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 10/c

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

5/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2013

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 5/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 5/2013

 2422 Mezõfalva József nádor utca 10/c kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Zöldfa Vendéglõ és Pizzázó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  190

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.03.25.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Zöldfa Étterem Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20

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

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Mathlag Ferencné

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva József nádor utca 34., 2400 Dunaújváros Páskom rét 8.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2400  Dunaújváros Páskom rét 8.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5588710

 statisztikai szám: 463727924771231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.04.30.   

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

 2422 Mezõfalva József nádor utca 34.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

6/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2013

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2013

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

30  Virág és kertészeti cikk
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 Mezõ-Sport Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Páskomrét 1., 2422 Mezõfalva József Attila utca

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Páskomrét 1., 2422 Mezõfalva József Attila utca

0709008071

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 127000759311113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.08.08.   

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

 2422 Mezõfalva József Attila utca

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

7/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 7/2013

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 7/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 7/2013

 2422 Mezõfalva József Attila utca kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 SportBüfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  110

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 35 fõ

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2013.08.07.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kovácsné Lakatos Éva

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Kossuth utca 59., 2422 Mezõfalva Kossuth utca 59.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Kossuth utca 59., 2422 Mezõfalva Kossuth utca 59.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  6402510

 statisztikai szám: 462710934721231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.08.28.   

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

 2422 Mezõfalva Kossuth utca 59.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

8/2013

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 8/2013

megnevezés sorszám

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

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2013 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Kinizsi udvar 1/1., Mezõfalva Kinizsi udvar 1/1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Kinizsi udvar 1/1., Mezõfalva Kinizsi udvar 1/1.

0709021980

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 000000000000000

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2013.10.04.   

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

 2422 Mezõfalva Ligetsor 1072/26 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

9/2013
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2013

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 9/2013

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 9/2013

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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köztes alkoholtermék

 GWE Budafilter Kft

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva  Páskomrét, Mezõfalva Páskomrét

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva  Páskomrét, Mezõfalva Páskomrét

0709016388

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 147446622221113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.03.06.   

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

 2422 Mezõfalva  Páskomrét

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

1/2014
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

 közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezés sorszám

59
 PVC csõ ,PVC szûrõ , geotermikus szondák, tömedékelõ és iszapkezelõ anyagok, szivattyúk,
vízszintmérõk

 Tarány Sándor

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Kinizsi utca 10., Mezõfalva Kinizsi utca 10.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Kinizsi utca 10., Mezõfalva Kinizsi utca 10.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4039476

 statisztikai szám: 464699625229231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.03.11.   

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

 2422 Mezõfalva Kinizsi utca 10.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

2/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

59  szállítmányozás,közvetítési, ügynöki tevékenység, szíkvízkészítés, ital-kiskereskedelem m.n.s.
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 Azurák Tamás

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Selyemmajor 9, 2400 Dunaújváros Eötvös József u.6.fsz.2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2400 Dunaújváros Eötvös József u.6.fsz.2.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  36564888

 statisztikai szám: 666059084778231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.04.17.   

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

 2422 Mezõfalva Selyemmajor 9

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

3/2014
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2014

 mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 3/2014

megnevezés sorszám

24  Palackos gáz

32  Állateledel, takarmány

59  vetõmag

 Gál Tamás

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Ménesmajor 12., 2422 Mezõfalva Ménesmajor 12.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Ménesmajor 12., 2422 Mezõfalva Ménesmajor 12.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5525609

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.07.02.   

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

 2422 Mezõfalva Ménesmajor 12.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

4/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2014

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 4/2014

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2014

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 4/2014

 2422 Mezõfalva Ménesmajor 12. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  12

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

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

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

07:00 - tól 15:30 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Karcaginé Enesei Erzsébet

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Kossuth utca 5., 2422 Mezõfalva kossuth u.5.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Kossuth utca 5., 2422 Mezõfalva kossuth u.5.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  37215087

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.07.07.   

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

 2422 Mezõfalva Kossuth utca 5.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

5/2014
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2014

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2014

megnevezés sorszám

59  gyöngy füzött termékek csomagküldõ 

 Hóringer Bettina

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2014 neve:

 címe:  2422 Mezõfalva Vörösmarty utca55., Mezõfalva Vörösmarty utca 55.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2422 Mezõfalva Vörösmarty utca55., Mezõfalva Vörösmarty utca 55.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  3862797

 statisztikai szám: 667565614781231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2014.09.18.   

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

 országos jelleg

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

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

  

6/2014

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2014

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

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

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2014

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

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

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

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

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

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

 III / 3. Üzletek 6/2014

 országos jelleg kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 VIKI Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  1,0

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2014.08.26.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

naponta néhány órát tart nyítva az adott helyen

Egyéb nyitvatartás:
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