Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzõsége - Máriakálnok
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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.)

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Peckmann Istvánné

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 65.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 65.

1/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV 379868

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.08.06.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Italüzlet

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 65.

alapterülete (m2):

1/2010
Nyitvatartás ideje

13

helyrajzi száma:

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Hétfõtõl-vasárnapig a nyitvatartás 8:00-12:00-ig illetve 16:00-20:00-ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

1/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

1/2010
megnevezés

2

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Chemorex Kft.

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 74.

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár Major Pál utca 3.

cégjegyzékszáma:

2/2010

0809009619

statisztikai szám:

126608071584113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.02.28.

módosítása:

megszûnése:

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.

3

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

2/2010

Alibi Tekézõ Büfé

címe:

Nyitvatartás ideje

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 74.

alapterülete (m2):

60

helyrajzi száma:

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

2/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

2/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ruzsáné Igaz Katalin

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 117.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 2.

3/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-308875

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1994.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Élelmiszer jellegû vegyesüzlet

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 2.

alapterülete (m2):

3/2010
Nyitvatartás ideje

36

helyrajzi száma:

Hétfõ

15:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

15:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kedd, szerda, péntek az üzlet 11:00-15:00-ig zárva tart. Szombat 11:00-14:00-ig az üzlet zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

3/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

3/2010
megnevezés

5

1.3

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

1.9

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

1.10

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

11

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

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

jegyértékesítés, szerencsejáték szelvény, ügynöki tevékenység, reklámügynöki tevékenység,
médiareklám

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

6

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Juhász Károly

címe:

9231 Máriakálnok, Halász utca 3.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Fõ tér 4.

4/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-168726

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.02.23.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

MINI ABC

címe:

9231 Máriakálnok, Fõ tér 4.

alapterülete (m2):

4/2010
Nyitvatartás ideje

60

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Az üzlet hétfõtõl- péntekig 12:00-14:00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

4/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

4/2010
megnevezés

7

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

8

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Double Edge Kft.

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 39.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 39.

5/2010

0809019277

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.01.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Élelmiszer jellegû vegyesüzlet

címe:

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 39.

alapterülete (m2):

5/2010
Nyitvatartás ideje

240

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

5/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

5/2010
megnevezés

9

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

10

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Százhárom Bt.

címe:

9231 Máriakálnok, Rezgõfû utca 11.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Rezgõfû utca 11.

6/2010

0806010989

cégjegyzékszáma:

214799575211212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.09.01.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

MINI ABC

címe:

9231 Máriakálnok, Rezgõfû utca 11.

alapterülete (m2):

6/2010
Nyitvatartás ideje

86

helyrajzi száma:

Hétfõ

- tól

Kedd

08:00 - tól

21:00 - ig

- ig

Szerda

08:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
Hétfõ : szabadnap
Nyári idõszak: 8-12-ig 16-21-ig
12:00-16:00-ig az üzlet zárva tart
Téli idõszak: 16:00-21:00 -ig tart nyitva az üzlet
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

6/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

6/2010
megnevezés

11

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Major Imre

címe:

9231 Máriakálnok, Hársfa utca 4.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Hársfa utca 4.

7/2010

cégjegyzékszáma:

470489205540231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

EV-511943

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.04.19.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Bástya Borozó

címe:

9231 Máriakálnok, Hársfa utca 2.

alapterülete (m2):

7/2010
Nyitvatartás ideje

38

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

7/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

7/2010
megnevezés

13

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Lakner Viktor

címe:

9231 Máriakálnok, Csillag utca 10.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Petõfi utca 2. 48/2 hrsz.

8/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

ES-309037

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.13.

módosítása:

megszûnése:

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

8/2010

Kiskocsma

címe:

Nyitvatartás ideje

9231 Máriakálnok, Petõfi utca 2. 48/2 hrsz.

alapterülete (m2):

190

helyrajzi száma:

Hétfõ

06:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

8/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

8/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

15

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Hegyi Imréné

címe:

9231 Máriakálnok, Széchenyi utca 5.

székhelye:

9231 Máriakálnok, Széchenyi utca 5.

9/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-283499

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1990.06.22.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Baby Borozó

címe:

9231 Máriakálnok,

alapterülete (m2):

9/2010
Nyitvatartás ideje

50

helyrajzi száma:

Hétfõ

14:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

14:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

14:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

14:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

14:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

14:00 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Vasárnap az üzlet 12:00-15:00-ig zárva tart.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

9/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

nagykereskedelem

9/2010
megnevezés

16

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Chemorex Kft.

címe:

9231 Máriakálnok, Templom utca 1.

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár , Ságvári Endre utca 3.

cégjegyzékszáma:

10/2010

0809009619

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.11.15.

módosítása:

megszûnése:

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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II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

10/2010

PletyCafésec Klub

címe:

Nyitvatartás ideje

9231 Máriakálnok, Templom utca 1.

alapterülete (m2):

50

helyrajzi száma:

46/1

Hétfõ

10:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

nagykereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

10/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 2. Egyéb termékkörök
sorszám

10/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
dohánygyártmány
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

9231 Máriakálnok, Fõ tér 2.

székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

11/2010

0110042463

cégjegyzékszáma:

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.10.01.

módosítása:

megszûnése:

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.
II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet
Üzlet elnevezése:

Máriakálnok Posta

címe:

9231 Máriakálnok,

alapterülete (m2):
helyrajzi száma:

11/2010
Nyitvatartás ideje

20
46/3

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

12:00-tól 12:30-ig ebédidõ
szombat, vasárnap : zárva

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

X kiskereskedelem

III / 1. Üzletköteles Termékkörök
sorszám
1

nagykereskedelem

11/2010
megnevezés

dohánytermékek

III / 3. Jövedéki termékek
megnevezés

19

dohánygyártmány

20

