
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Ásványráró Község Önkormányzata

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Karácsony Attila

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Nefelejcs u. 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Nefelejcs u. 36.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-869749

statisztikai szám: 471365485222228

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.04.11. 2005.08.17.

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

ÜzletházÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Nefelejcs u. 36.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig
707/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

2



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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

3



KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró,

alapterülete (m2): 112

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig
707/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Szigetköz Hálózat Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 56.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9181 Kimle, Fõ u. 94.

0809015299

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140365255211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.11.28. 2008.04.15.

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

Élelmiszer üzletÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 56.

alapterülete (m2): 340

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

05:30 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
330/F

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

3
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Telekommunikációs cikk12

Festék, lakk13

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18
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Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Egreskert Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Egres u. 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Egres u. 11.

0806005678

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 224832907010212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.12.30.

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

címe: 9177 Ásványráró, Egres u. 11.

alapterülete (m2): 65

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
333/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.08.27. 2009.09.15.

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

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 1.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
956/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19
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Illatszer, drogéria20

Játékáru27

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

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Simon Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 75.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Gyõri út 75.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 283440

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.14.

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

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 75.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
913

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

12



III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

VirágboltÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 75.

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
913

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43
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Karácsony Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Gyõri út 60.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 182348

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.02.02.

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

Vadkerti virágboltÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 60.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
901/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

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

37

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Temetkezési kellék41

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43
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Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Rákász István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Alsó u. 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Alsó u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 577561

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.20.

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

címe: 9177 Ásványráró, Alsó u. 4.

alapterülete (m2): 33

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
434

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

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

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Varga Gáborné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 44.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Gyõri út 44.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 522615

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12. 2007.02.27.

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

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 44.

alapterülete (m2): 55

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 16:00 - ig

05:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
938

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

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

3

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2
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Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

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

37

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43
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Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Gondár Imréné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró, Gyõri út 36.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 455344

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.02.26.

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

címe: 9177 Ásványráró, Gyõri út 36.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig
941

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

22



dohánygyártmány

Peredi Imréné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Alsó utca 18., 9177 Ásványráró Alsó u.18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Gyõri út 2/B

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-283160

statisztikai szám: 653508324752231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.03.07.

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

GAZDABOLTÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró Alsó utca 18.,

alapterülete (m2): 126

helyrajzi száma:

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

- tól - ig
954/6

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

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

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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NASI GOLD Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Rákóczi utca 60., 9177 Ásványráró Rákóczi u.60.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9024 Gyõr Szigethy Attila u.35. 1.em.5.

0809018196

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147793415610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.06.04.

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

MATRÓZ KISKOCSMAÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró Rákóczi utca 60.,

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
333/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Nagy László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Ady utca 6., 9026 Gyõr Tábor u.38.B.ép.2/8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9026 Gyõr Tábor utca 38. B.ép.2/8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-454053

statisztikai szám: 600766105630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.21.

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

címe: 9177 Ásványráró Ady utca 6.,

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig
720

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Kõvári Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Rákóczi utca 58., 9177 Ásványráró Rákóczi u. 58.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi utca 58.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-308974

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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

PRESSZÓÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró Rákóczi utca 58.,

alapterülete (m2): 170

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 04:00 - ig

07:00 - tól 21:00 - ig
333/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

BÁLINT ATTILÁNÉ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Ásványráró Kiss János u.2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 ÁSVÁNYRÁRÓ Sport utca 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-283178

statisztikai szám: 467367675540213

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.08.12.

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

címe: 9177 Ásványráró, Kiss János u.2.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 15:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig

15:00 - tól 03:00 - ig

15:00 - tól 03:00 - ig

15:00 - tól 22:00 - ig
980

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Horváth Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, 9177 Ásványráró Rákóczi u.66

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi u.66.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-512943

statisztikai szám: 466275355530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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

TITÁN - HALÁSZCSÁRDAÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.66.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 20:00 - ig
227

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3
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Hal1.6

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Kertész Károly

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Hédervári út 19, 9177 Ásványráró Hédervári út 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Hédervári út 19.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 182 278

statisztikai szám: 636350855530213

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.09.16.

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

címe: 9177 Ásványráró Hédervári út 19,

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 16:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig
908/31

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 17/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 17/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Alterum tantum Szolgáltató Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Deák Ferenc u.14., 9177 Ásványráró Deák Ferenc u.14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Hársfa u.2.

0809014655

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 138824715530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.06.03. 2009.09.04.

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

Talizmán Teke Club SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró Deák Ferenc u.14.,

alapterülete (m2): 270

helyrajzi száma:

Hétfõ 15:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

15:00 - tól 21:00 - ig

15:00 - tól 21:00 - ig

15:00 - tól 21:00 - ig

15:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 02:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig
410

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szürkegém Fogadó Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi u. 52.

0809006768

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114676945610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

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

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.52.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig
353

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

Szürkegém Fogadó Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 ásványráró Rákóczi u.52.

0809006768

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114676945610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

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

ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.52.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig
353

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Szürkegém Fogadó Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u.52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9177 Ásványráró Rákóczi u. 52.

0809006768

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 114676945610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

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

SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 52.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig
353

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

38



Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Winkler -Tüzép Kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 9177 Ásványráró Gyõri út 2/A., Gyõri út 2/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9200 Mosonmagyaróvár Egres utca 9.

0809004413

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111374524673113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.11.20.

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

Tüzelõ és Építõanyag telepÜzlet elnevezése:

címe: 9177 Ásványráró Gyõri út 2/A.,

alapterülete (m2): 300

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
954/9

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

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

3

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

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9
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