
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal

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.)



BMG Rádai Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 53.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rádai utca 53.

1309123289

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144795464711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.11.03.

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.

Gábor ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 53

alapterülete (m2): 93,2

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig
983

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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MARGIT Papír  2009 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

1309132100

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149354004762113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.04.

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.

Papír-írószer-nyomtatvány-játékÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 21.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1071

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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

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

Játékáru27

Fotócikk38

Temetkezési kellék41

Emlék- és ajándéktárgy43

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

Fazekas Gyula egyéni vállalkozó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Petõfi Sándor utca 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Petõfi Sándor utca 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 499354

statisztikai szám: 506700175246231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.11.01.

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

5



Vas-mûszaki boltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Petõfi Sándor utca 9.

alapterülete (m2): 115

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

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

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 4/2010

megnevezéssorszám

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

3

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Szaniteráru15
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Magyar Lászlóné  Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Dózsa György utca 2/c.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Dózsa György utca 2/c.

1309075017

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122479015248113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.07.

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: 2347 Bugyi, Dózsa György utca 2/c.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

8:00 - tól 15:00 - ig

8:00 - tól 15:00 - ig

8:00 - tól 15:00 - ig

8:00 - tól 15:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám
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Virág és kertészeti cikk30

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

37

Dezsõ Mihály egyéni váll.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 487931

statisztikai szám: 437952595540231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.08.

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.

KocsmaÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig
0998/17

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
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III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Dezsõ Mihály egyéni váll.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 487931

statisztikai szám: 437952595540231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.08.

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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VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Ürbõpuszta 0998/17 hrsz.

alapterülete (m2): 19

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig

6:30 - tól 18:00 - ig
0998/17

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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

10



alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Sáska Attiláné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 316971

statisztikai szám: 498672045248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.26.

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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Judit virágüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 18.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 13:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

59
Kerámia, üvegtermékek
Egyéb dísztárgyak: fa,-fém,-fonott
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COOP Szolnok ZRT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 5000 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5000 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

1610001268

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104642655211114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.10.05.

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

160.sz. ABC áruház - PB.gáz-Üzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca  1.

alapterülete (m2): 471

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 15:00 - ig

6:30 - tól 10:30 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Palackos gáz24

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

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

14



III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

ZIKER Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 72.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 72.

1309115062

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140476284711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.06.

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

címe: 2347 Bugyi, Széchenyi tér 2.

alapterülete (m2): 454

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

5:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 14:00 - ig

7:30 - tól 11:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 20/2010

Nemzeti Adó és Vámhivatal
dohánytermékek kiskereskedelme DKE8110000477 (Klenácz Zita)
egyéb termékek:
dohányterméket kiegészítõ termék;
2005.évi CLXIV.tv. meghat. szeszes ital;
energia ital;
kávé (azonnal oldodó kávékivonat, vagy helyben is fogyaszható kávéital);
ásványvíz és üdítõital;
újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
(Hivatali üi.sz.: 7281/2013.)

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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+ DICK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos út 55.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2344 Dömsöd, Nagy tanya 0114/33

1309080372

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 123936555211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.05.07.

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.

CBA ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 37.

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Takács Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 2335 Taksony, Deák Ferenc utca 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2335 Taksony, Deák Ferenc utca 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV 819991

statisztikai szám: 637431755246231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.02.06.

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

Háztartási cikkek és festéküzletÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 20.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

3
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III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Festék, lakk13

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Tóth Csilla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 501666

statisztikai szám: 639682445248231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.01.06.

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

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 13.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 13:00 - ig

8:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

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

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

59 Kerámia, üvegtermékek
Egyéb dísztárgyak: fa,-fém,-fonott

22



Sas József Sándorné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 75.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 75.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 501655

statisztikai szám: 636036911598231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.06.15.

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.

Palackozott italok üzleteÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 75.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

7:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 25/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 25/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

DORADA 2005 Kft. (továbbiakban Csilingito Kft.  7/2013/B.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

1309104028

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135265115530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.11.07.

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.
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Vilmos sörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 17.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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DORADA 2005 Kft.  (továbbiakban Csilingito Kft. név alatt üzemel
6/2013/B.)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

1309104028

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135265115530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.01.27.

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.

Muskátli sörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi,Kossuth Lajos utca 45.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 27/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

DORADA 2005 Kft. (továbbiakban Csilingito Kft. név alatt üzemel
8/B/2013.)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

1309104028

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135265115530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.02.03.

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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Napsuagát sörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 91.

alapterülete (m2): 35

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 28/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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DORADA 2005 Kft.   (továbbiakban MONTEREY Kft. név alatt üzemel
5/2013/B. fsz.a.)

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Nefelejcs utca 4.

1309104028

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 135265115530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.30. 2013.02.28.

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.

Vadász csárda és vendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi,Külterület 01601/4 hrsz.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig
01601/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 29/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Fazekas Zsuzsanna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 10.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 10.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES 525360

statisztikai szám: 644302292524823

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.03.04.

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.
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Zsuzsi virág és ajándékÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 10.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

9:00 - tól 17:00 - ig

8:00 - tól 13:00 - ig

9:00 - tól 12:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

59
Kerámia és üvegtermék
Egyéb dísztárgyak:fa,-fém,-fonott
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FOR-TUN 2008 Kft. - a tv. értelmében megszûnt a dohány árusítás - -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 2318 Tököl, Mátyás király utca 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2318 Tököl, Mátyás király utca 4.

1309130397

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 145368672135630

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.12.08. 2011.02.07.

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.

Szikla kávéházÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca  55.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 9:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

9:00 - tól 24:00 - ig

9:00 - tól 24:00 - ig

9:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 32/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Szabó Zsuzsanna  megszünt a dohány árusaítás .

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

36/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Akácfa utca 13

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Akácfa utca 13

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5461655

statisztikai szám: 732538955630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.23.

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

címe: 2347 Bugyi, Külterület (Ócsai út) 94/2 hrsz.

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig
94/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 36/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 36/2010

megnevezéssorszám

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

Bákonyi Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 23.

0974529990

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122304005211113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.06.28.

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.

Kõrösi csárdaÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 164.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

8:00 - tól 20:00 - ig

8:00 - tól 20:00 - ig
677/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 38/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 38/2010

megnevezéssorszám

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

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

1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Hétlépcsõs Vendéglátó Kft. - már nincs dohány a tv. ért. -

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

39/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 5.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Rádai utca 5.

1309132639

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149596915630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.11.30.

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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HétlépcsõsÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Rádai utca 5.

alapterülete (m2): 102

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

6:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 39/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 39/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 39/2010

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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Zöldfu Trade Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

1309140289

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 229327014721113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.06.

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

Élelmiszer jellegû vegyes boltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 43.

alapterülete (m2): 27

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

6:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1057/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 42/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 42/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 42/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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MATA Csemege Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

1309142802

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 230634244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.01.04.

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.

Gere PékségÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 11.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
1076

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.13.

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

Bugyi PostaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Templom utca 5.

alapterülete (m2): 6

helyrajzi száma:

Hétfõ 8:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

8:00 - tól 14:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

8:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
502

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2011

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

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

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

Illatszer, drogéria20

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

26

Játékáru27

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

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

37

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány
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Szabó Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Csokonai utca 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Csokonai utca 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5088777

statisztikai szám: 621038685225231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.10.26.

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.

Familia ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kamilla ztca 1.

alapterülete (m2): 135

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 20:00 - ig

5:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig
2103/45

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Lilla&Roxána Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth lajos utca 104/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Kossuth lajos utca 104/A.

1309150820

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235532244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.11.02.

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.

élelmiszerboltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth lajos utca 104/a.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig

5:00 - tól 22:00 - ig
931/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Bákonyi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 2347 Bugyi, Új utca 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2347 Bugyi, Új utca 23.

1309074529

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 122304004711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.02.20.

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.

VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Radnóti Miklós utca 12.

alapterülete (m2): 36.7

helyrajzi száma:

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

7:00 - tól 9:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
4020

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám
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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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Csobi Gabona Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 2370 Dabas, Szõlõhegy utca 6/a.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szõlõhegy utca 6/a.

1309150866

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235547994778113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.03.04.

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.

Csobi DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 41.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 7:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1058

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

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

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

Hangszer8

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

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

26

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

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

köztes alkoholtermék

51



+ DICK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 2344 Dömsöd, Nagy tanya 0144/33 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2344 Dömsöd,  Nagy tanya 01144/33 hrsz.

1309080372

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 123936554711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.11.19.

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

CBA Élelmiszer ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Széchenyi tér 2.

alapterülete (m2): 455

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 19:00 - ig

6:00 - tól 17:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1277

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

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

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

Hangszer8

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

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

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
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Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Vidéki Betérõ Mini ABCÜzlet elnevezése:

címe: 1136 Budapest,

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 6:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

6:00 - tól 18:00 - ig

7:00 - tól 18:00 - ig
0724/36-37

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

54



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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Faluellátó Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

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

címe: 2347 Bugyi, Arany János utca 5.

alapterülete (m2): 124

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
567

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2016

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
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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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Faluellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép.1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép.1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

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

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 117.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
749/13

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2016

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

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Faluellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2370 Dabas, Szent István tér 1. C.ép. 1.em.1.

1309179630

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 254948354711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.01.

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

Élelmiszer jellegû vegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2347 Bugyi, Teleki utca 55.

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 5:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 18:00 - ig

5:00 - tól 13:00 - ig

00:00 - tól 00:00 - ig
1442

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2016

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

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

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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