A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL SZÁMA:

B/ 1/2009/Tüskevár

1.
Kereskedő
2. neve:
címe:
székhelye:
3. Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási
száma,
illetve a kistermelő regisztrációs száma
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. Az üzlet:
5.1. napi/heti nyitva tartási ideje
5.2. Címe, helyrajzi száma:
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Szabó Gyula
8477 Tüskevár Kossuth L.u. 34.
8477 Tüskevár Kossuth L.u. 34.
4434314

53932219
Hétfőtől péntekig: 7,00-16,00
Szombat: 7,00-12,00
8477 Tüskevár Kossuth L.u.
34.
VEGYESBOLT

elnevezése:
Alapterülete: 120 M2
Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 3.melléklet alapján:
sorszám:
megnevezés

6.2. egyéb termékek
megnevezése, sorszáma a
6.melléklet alapján
sorszám:
1.
1.2.
1.3.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

megnevezés:
élelmiszer
kávéitel, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és
szeszes ital
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer

3.
4.
5.
6.
7.
9.
12.
13.
14.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
27.
29.

Textil
Ruházat
Babatermék
Lábbeli- és bőráru
bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés
Villamos háztartási készüléks és villamossági cikk
telekommunikációs cikk
Festék, lakk
vasáru, barkács és építési anyag
Papír- és írószer
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
háztartási tüzelőanyag
palackos gáz
óra- és ékszer
játékáru
tapéta, padlóbukoló, szőnyeg függöny

30.
virág és kertészeti cikk
32.
állateledel, takarmány
37.
mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk
38.
fotócikk
39.
optikai cikk
43.
emlék és ajándéktárgy
46.
használtcikk
52.
mezőgazdasági ipari gép, berendezés
6.3. Az előzőekből a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti termékek
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv.2.§.13.pont)
X
7.2. nagykereskedelem (Kertv.2.§. 18.pont)
---8., Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: -------------------------------------------------9. A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja:
1990.06.01
módosításának időpontja:
2009.01.19.
megszűnésének időpontja:
---------

1.
2.

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL SZÁMA:
Kereskedő
neve:
címe:
székhelye:

Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási
száma,
illetve a kistermelő regisztrációs száma
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. Az üzlet:
5.1. napi/heti nyitva tartási ideje
3.

5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

B/2 /2009Tüskevár
Molnár Csongor
8477 Tüskevár Kossuth u. 9.
8477 Tüskevár Kossuth
L.u.32.
3124628

539950057
Hétfőtől-szombatig. 6,0021,00
Vasárnap. 6,00 – 12,00,
14,30-21,00

Címe, helyrajzi száma: 8477 Tüskevár Kossuth L.u. 32.
elnevezése: „FAZEKAS KOCSMA”
Alapterülete: 60 m2
Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 3.melléklet alapján:
sorszám:
megnevezés

6.2. egyéb termékek megnevezése,
sorszáma a 6.melléklet alapján
sorszám:
1.2.
1.3.
1.9.

megnevezés:
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentesés szeszesital
Édességáru

6.3. Az előzőekből a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti termékek
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv.2.§.13.pont)
X
7.2. nagykereskedelem (Kertv.2.§. 18.pont)
---8., Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: -------------------------------------------------9. A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja:
1997.05.16.
módosításának időpontja:
2011.03.24..
megszűnésének időpontja:
---------

1.
2.

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL SZÁMA:
Kereskedő
neve:
címe:
székhelye:

Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási
száma,
illetve a kistermelő regisztrációs száma
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. Az üzlet:
5.1. napi/heti nyitva tartási ideje
3.

5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

B/4 /2009Tüskevár
Magyar Posta Zrt.
8477 Tüskevár Kossuth u. 82
1138 Budapest Dunavirág u. 26.
01-10-042463

10901232
Hétfőtől-péntekig.
08,00-12,00
12,30-16,00

Címe, helyrajzi száma: 8477 Tüskevár Kossuth L. u. 82.
elnevezése: „TÜSKEVÁR POSTABOLT ”
Alapterülete: 15 m2
Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 3.melléklet alapján:
sorszám:
megnevezés

6.2. egyéb termékek megnevezése,
sorszáma a 6.melléklet alapján
sorszám:
1.3.
1.9.
1.11

megnevezés:
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentesés szeszesital
Édességáru
Egyéb élelmiszer

7.
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés
9.
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
11.
Audovizuális (zenei és video felvétel CD,DVD)
12.
Telekommunikációs csikk
16.
könyv
17.
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18.
Papír- és írószer, művészetellátó cikk
19
Számítógépes hardver és szoftver termék
20.
Illatszer, drogéria
26
Sportszer, sporteszköz
27.
játékáru
28.
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
37.
Mezőgazdasági termék (vetőmag)
43.
emlék- és ajándéktárgy
44.
numizmatikai termék
45.
Kreativ-hobbi és dekorációs termék
6.3. Az előzőekből a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti termékek
7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv.2.§.13.pont)
X
7.2. nagykereskedelem (Kertv.2.§. 18.pont)
---8., Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön

9.

engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: -------------------------------------------------A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja:
1997.08.18
módosításának időpontja:
2012.04.04.
megszűnésének időpontja:
---------

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL SZÁMA:
Kereskedő
2. neve:
címe:
székhelye:
3. Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási
száma,
illetve a kistermelő regisztrációs száma
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. Az üzlet:
5.1. napi/heti nyitva tartási ideje
1.

5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

B/7 /2009Tüskevár
Nyul Gáborné
8477 Tüskevár Petőfi u. 2/A.
8477 Tüskevár Petőfi u. 2/A.
2152878

54120796
hétfőtől-péntekig:
06.00 –12,00
15,00 – 18,00
szombat: 06,00 – 12,00

Címe, helyrajzi száma: Tüskevár Petőfi u. 2/A
elnevezése: „SARKI ÉLELMISZER”
Alapterülete: 30 m2
Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
üzletköteles termékek megnevezése és sorszáma a 3.melléklet alapján:
sorszám:
megnevezés

6.2. egyéb termékek megnevezése,
sorszáma a 6.melléklet alapján
sorszám:
1
1.2.
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
20.
21.
24.
32.

megnevezés:
élelmiszer
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentesés szeszesital
Hús- és hentesáru
Zöldség-gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru
Tej, tejtermék
Egyéb élelmiszer
Illatszer, drogéria
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
palackos gáz
állateledel

6.3. Az előzőekből a Jöt. 3.§. (2) bek. szerinti termékek
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék
7. Üzletek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv.2.§.13.pont)
X
7.2. nagykereskedelem (Kertv.2.§. 18.pont)
---8., Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: -------------------------------------------------9. A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének időpontja:
1997.06.25..
módosításának időpontja:
2008.05.20.
megszűnésének időpontja:
---------

