
Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Sárközi József ev. 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Hunyadi János utca 2/a. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
29431899 
 

Statisztikai száma: 
44728166-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2009. 11.02. Módosításának időpontja: 2011.12.30. (nyitvatartási idő) 

                                           2012.06.27. (üzemeltető váltás) 
Megszűnésének időpontja: 
2013.11.30. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:  
H-Cs.: 6.00-8.00 és 16.00-22.00 
P: 6.00-8.00 és 16.00-24.00  
Szo: 6.00-02.00   V: 6.00-22.00 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 7.  (hrsz: 917/2) 

Elnevezése: 
Tekerő Kocsma 

Alapterülete (m2): 
90 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
Dohánytermék  
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 Dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital 
1.9 Édességáru, 1.11 Egyéb élelmiszer 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Kiskereskedelem/vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
1/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Garai Zsolt 

Címe és Székhelye 
Nagyszénás, Orosházi út 12.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
19990481 

Statisztikai száma 
60290269-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2009.12.08. Módosításának időpontja: 2011.07.11. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 16-23, P-Szo: 16-06, V: 16-23, 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Orosházi út  12. 

Elnevezése: 
Joker Söröző 

Alapterülete (m2): 100 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital 
1.9 édességáru, 2. dohányáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Kiskereskedelem vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
2. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
VAR-LI-KER  
VENDÉGLÁTÓ ÉS KER. 
KFT. 

Címe és Székhelye: 
Újkígyós, Gyulai u. 26. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
12648807-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2004. 01.13. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

2011. 02.14. 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Sze-Cs: 14.30-22, P:14.30-24 
Szo: 14.30-05, V: 14.30-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 

Elnevezése: 
Disco  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital 
1.9 édességáru, 2. dohányáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Kiskereskedelem vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
3/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: VAR-LI-KER  
VENDÉGLÁTÓ ÉS KER. 
KFT. 

Címe és Székhelye: 
Újkígyós, Gyulai u. 2 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
12648807-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: : 2004. 01.13. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2011.02.25. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P 4.30-21, Szo: 5.30-03, V: 5.30-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 

Elnevezése: 
Italbolt  

Alapterülete (m2): 40 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital 
1.9 édességáru. 2 dohányáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Kiskereskedelem, vendéglátás  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
4/Ü2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Schneider Pál  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkácsy u. 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
44410728-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2004.09.29. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 7-22, Szo: 7-22, V: 8-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Munkácsy u. 1. 
 

Elnevezése: 
Oázis Italbolt  

Alapterülete (m2): 22 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: : 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital 
1.9 édességáru. 2 dohányáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Kiskereskedelem, vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
5/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Czinkóczky István  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 9. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
ES-184804 

Statisztikai száma 
62012694-4711-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 

2008.06.19. 
Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 

Nagyszénás, Zrínyi u. 17. 
 

Elnevezése: 
Kurticsi Csemege  

Alapterülete (m2): 120 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1. Élelmiszer     2. Dohányáru 
20. Illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer, 
vegyiáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékforgalmazás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
6/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
ASKOPÁN Sütőipari Kft.  

Címe és Székhelye: 
Csabacsűd, Petőfi u. 50. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
11054670-4711-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2005.08.05. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 5-17 Szo-V: 6-12 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szent István u. 17. 
 

Elnevezése: 
Szénási Csemege 

Alapterülete (m2): 40 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: : 1. Élelmiszer     2. Dohányáru 
20. Illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer, 
vegyiáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékértékesítés 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
7/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Sándor László 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Justh Zs. u. 4. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
ES-522396 

Statisztikai száma 
60077082-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2009.04.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 6-21, Szo-V: 6-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Justh Zs. u.4. 
 

Elnevezése: 
Vadász Presszó  

Alapterülete (m2): 25 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: : 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
8/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Varga András József  

Címe és Székhelye: 
Orosháza, Kígyó u. 19. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
ES-240963 

Statisztikai száma 
65124945-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007. 07.24 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 6-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Vörösmarty u. 36. 
 

Elnevezése: 
Mámor Italbolt  

Alapterülete (m2): 65. 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Vendéglátás  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
9/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Szőke-Duó Kft.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Eötvös u. 15. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-006951 
 

Statisztikai száma 
13657451-4711-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2006.02.03. Módosításának időpontja: 2012.05.09. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 5-18, Szo: 5-13, V: 7-11 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 58/1. 
 

Elnevezése: 
Zrínyi Gyöngye Élelmiszerbolt  

Alapterülete (m2): 98 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
2. Dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 
3.; 4.; 5.; 17.;18.; 20.; 21.; 25.; 32.; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékértékesítés 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
10/Ü/2009. 

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: 13.10/440-6/2012. számú külön engedély 1.5 és 1.10 jelzésű élelmiszerekre 
                                                                                    13.10/440-9/2012. számú külön engedély 1.6 jelzésű élelmiszerre 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Zahorecz Ágnes Kft.  

Címe és Székhelye: 
Szarvas, Bajcsy u. 10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-007707 
 

Statisztikai száma 
14100732-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.12.11. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2012.10.10. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 6-23; P-Szo: 6-03; V: 6-23 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Petőfi u. 2. 

Elnevezése 
Józsa Kocsma 

Alapterülete (m2): 150 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
: dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
11/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
FERTILIA KFt.  

Címe és Székhelye: 
Enying, Kossuth major  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
10454053 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2006.06.20. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Pálmatér  
 

Elnevezése: 
Növényvédőszer nagykereskedelem  

Alapterülete (m2): 60 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
6. növényvédőszerek és hatóanyagaik 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 37. növényvédőszer 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
üzletszerű gazd-i tevékenység keretében term. 
Átalakítás nélk. Továbbforg. És az ezzel közvetlenül  
Összefüggő raktározási, szállítási szolg. nyújtása 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
12/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Szarvas Coop Zrt.  

Címe és Székhelye: 
Szarvas, Kossuth u. 64. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-10-001554 

Statisztikai száma 
11931555-4711-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2006.12.06. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 6-18, Szo: 6-13 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Béke u. 1.  
 

Elnevezése: 
ABC Áruház 

Alapterülete (m2): 500 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1. élelmiszer; 2. dohánytermék; 17. újság, napilap; 20. 
illatszer, drogéria; 21. háztartási tisztítósz.; 32. 
állateledel; 16.könyv; 17 újság,napilap 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése:  
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Termékértékesítés 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
13/Ü/2009. 

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: Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Orosházi Kerületi 
Állategészségügyi Élelmiszer-ellenörző Hivatal 13.10/447-1/2012. számú külön engedélye 1.5 Hús- és hentesáru közül: friss hús; 1.6 Hal közül: friss halászati termék az 
élőhal kivételével; 1.10 Tej, tejtermék közül: nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék tekintetében. Külön engedély kikötése: Az üzletben tárgyi feltételek 
hiányában a nyers tej és az előhűtött húsok (az előhűtött baromfihús kivételével), mint külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának tilalma.  Az engedély 
visszavonásig érvényes. 
 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Szarvas Coop Zrt. 

Címe és Székhelye: 
Szarvas, Kossuth u. 64. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-10-001554 

Statisztikai száma 
11931555-4711-231-
04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:2006.12.06. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szabadság u. 30. 
 

Elnevezése: 
15. számú vegyesbolt 

Alapterülete (m2): 150 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: dohánytermékek 
 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1. élelmiszer; 2. dohánytermék; 17. újság, 
napilap; 20. illatszer, drogéria; 21. háztartási 
tisztítósz.; 32. állateledel;  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékértékesítés 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel száma: 
 

14/Ü/2009. 

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: Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Orosházi Kerületi 
Állategészségügyi Élelmiszer-ellenörző Hivatal 13.10/448-1/2012. számú külön engedélye 1.5 Hús- és hentesáru közül: friss hús; 1.6 Hal közül: friss halászati termék az 
élőhal kivételével; 1.10 Tej, tejtermék közül: nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék tekintetében. Külön engedély kikötése: Az üzletben tárgyi feltételek 
hiányában a nyers tej és az előhűtött húsok, mint külön engedély köteles  élelmiszerek forgalmazásának tilalma.  Az engedély visszavonásig érvényes. 
 
 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Varga Erika  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Kossuth u. 8/2.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-427850 
 

Statisztikai száma 
71586096-5640-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.06.29. Módosításának időpontja: 2008.09.25. Megszűnésének időpontja: 2011.02.14. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 6-21; P-Szo: 6-02; V: 6-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Kossuth u. 8/2. 
 

Elnevezése: 
Madarász Söröző 

Alapterülete (m2): 50 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
15/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
PLATÁN PANZIÓ 11. 
KFT.  

Címe és Székhelye: 
Orosháza, Zombai u. 51. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-09-006701 

Statisztikai száma 
13500641-5629-
213-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2008. 03.26. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V 0-24 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 23. 
 

Elnevezése: 
Platán Music Pub  

Alapterülete (m2): 
70 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
16/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve:  
Bagi Antalné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Október 6. u. 8.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-357918 
 

Statisztikai száma 
65418886-5610-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.04.21. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 7.30-21, Szo-V: 8-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Október 6. u. 8. 
 

Elnevezése: 
President Söröző 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2 Kávéital, 
alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
17/Ü/2009. 

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: BMK É-B és ÁI OKÁ és É-EH 13.10/237-4/2012. szám külön engedély  1.1 jelzésű Meleg-, hideg étel megnevezésű 
termékkörre tekintettel  
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Báródi Mihályné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Hunyadi u. 74. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-496287 
 

Statisztikai száma 
78487950-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2008.11.03. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 6-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hunyadi u. 74. 
 

Elnevezése: 
Lila Presszó 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
18/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Valaczkai Tamás  

Címe és Székhelye 
Nagyszénás, Bánki Donát utca 12. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
17232088 
 

Statisztikai száma 
65669738-5630-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2008.12.19. Módosításának időpontja: 2011.07.11. Megszűnésének időpontja: 2012.06.05. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 06-22; P: 06-03; Szo: 06-06;  
V: 14-22; 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2/2. 

Elnevezése: 
Viola Presszó 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
19/Ü2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Farkas András  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 12. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-496940 
 

Statisztikai száma 
44353531-6024-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1997.08.01. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 

Nagyszénás, Bajcsy u. 30. 
Elnevezése: 
Dóra Presszó  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
20/Ü/2009. 

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: 
 
 

 
 
 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
MOL Nyrt. 

Címe és Székhelye: 
1117. Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
01-10-041683 
 

Statisztikai száma: 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
1996.08.01. 

Módosításának időpontja: 
2013. 10. 18.  (termékkör) 

Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Nyár: H-P 6-20, Szo-V: 6-16 
Tél: H-P 6-18, Szo-V: 6-16 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Orosházi út 30.  

Elnevezése: 
Üzemanyagtöltő Állomás 

Alapterülete (m2): 
30 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 
2. A kémiai biztonságról szóló törvény 
szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 

 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2.Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital;1.3.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;1.9.Édességáru; 1.11.Egyéb élelmiszer; 2.Dohányterméket kiegészítő 
termék;10.Audió- és videóberendezés;11.Audiovizuális 
termék;12.Telekommunikációs cikk;  
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti 
termékek megnevezése: 
Ásványolaj, Alkoholtermék, Sör, 
Bor, Pezsgő, Köztes alkoholtermék 
 

 8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 
sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti 
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz 
és az üzemanyag; 
 
 

 16.Könyv;17.Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;18.Papír- és írószer, 
művészellátó cikk;19.Számítógépes hardver- és szoftver termék;20.Illatszer, 
drogéria;22.Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;23.Háztartási 
tüzelőanyag; 24. Palackos gáz;25.Óra- és ékszer; 26.Sportszer, sporteszköz; 
27.Játékáru;30.Virág és kertészeti cikk; 38.Fotócikk; 

 

  
 

39.Optikai cikk;40.Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 43.Emlék- és 
ajándéktárgy;45.Kreatív-hobbi és dekorációs termék;49.Személygépjármű és egyéb 
gépjármű-alkatrész és -tartozék;50.Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -
tartozék; 59.Egyéb (autópálya matrica, E-útdíj, rendezvény belépőjegyek, 
utasbiztosítás) 
 

 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Termékértékesítés  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
21/Ü/2009. 

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: 
 
 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Vida Mihály  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 58/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-784180 
 

Statisztikai száma 
44589820 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1996.05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 8-20 
 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 13. 

Elnevezése: Dohányáru üzlet 
Kávézó 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
Dohánytermék  
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 kévéital; 2. dohányáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékértékesítés 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
22/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Vida Mihály 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 58/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
EV-784180 
 

Statisztikai száma 
44589820 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1996.05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2010.09.07. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 8-20 
 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szent István u. 32. 

Elnevezése: 
NIRVANA Söröző 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermékek 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
23/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Vidáné Molnár Edit  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 1/b.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
44367664 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1996.05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szabadság u.. 1/b. 

Elnevezése: 
Vegyesbolt  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
Dohánytermék  
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:1. élelmiszer, 2. dohányáru; 17. újság, 
napilap; 20. illatszer, drogéria; 21.házt.tisztítószer, 
vegyi áru;  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): termékértékesítés. 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
24/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Párkány Mihályné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Hősök útja 21/1.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-056768 
 

Statisztikai száma 
44552895-5540-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1996.05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2012.01.11. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, József A.- u. 35. 

Elnevezése: 
KUNOS Kocsma  

Alapterülete (m2): 60 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék  
 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Vendéglátás  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
25/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Kiss Lászlóné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Orosházi út 33.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-496403 
 
 

Statisztikai száma 
44328814-5248-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2008.12.12. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2013.10.01. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 7-12, 14-18; Szo: 7-13 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Orosházi út 33.  

Elnevezése: 
Háztartási Bolt 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: festékek, lakkok  
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 13. festékek, lakkok; 14. építési anyag; 18. 
papír-írószer; 20. illatszer, drogéria, 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
26/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Petrik Pál  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Károlyi u 22. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-358168 
 

Statisztikai száma 
44510529-5540-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.12.18. Módosításának időpontja: 2008.06.19. Megszűnésének időpontja: 2012.03.31. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V 6-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Károlyi u. 22. 

Elnevezése 
Nosztalgia Mulató  

Alapterülete (m2): 70 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
Dohánytermék 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel száma: 
 

27/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Bagi Antal  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Október 6. u. 8.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV729320 
 

Statisztikai száma 
44455547-5540-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1996.05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Piactér  

Elnevezése: 
Piactéri Topogó  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék 
 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
28/Ü/2009. 
 
 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Melis Gábor  

Címe és Székhelye: cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-729254 
 

Statisztikai száma 
44331476 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1997.08.01. Módosításának időpontja: 2003.06.26. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 10-13 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Táncsics u. 3.  
 

Elnevezése: 
Vegyes bolt  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 kávéital,  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
29/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
BROMUS Bt.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Pacsirta u. 12. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-06-005974 

Statisztikai száma 
20593472 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2009.02.17. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Pacsirta u. 12.  

Elnevezése: 
Kereskedelmi üzlet  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
Növényvédőszerek és hatóanyagaik.  
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 
37. mezőgazdasági növényvédőszer, vetőmag.  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
termékértékesítés 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
30/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Bagi Antalné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Rózsa u. 10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-358160 
 

Statisztikai száma 
62350448 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
2001.01.10. 

Módosításának időpontja:   2008.05.27. Megszűnésének időpontja: 2011.12.31. 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 6-12, 14-18; Szo: 8-12 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Bánki D.u. 4.  

Elnevezése: 
Élelmiszer vegyesüzlet 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék 
 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1. élelmiszer, 2. dohányáru; 17. újság, 
napilap; 20. illatszer, drogéria; 21.házt.tisztítószer, 
vegyi áru; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): termékértékesítés  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
31/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Kókainé Janurik Ilona  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkás u. 10.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
ES-260281 

Statisztikai száma 
65290893-5540-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.12.20. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: H: 10-
22, K:7-22, Sze: 10-22, Cs:10-22, 
P:10-24, 
Szo: 7-24, V: 8-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szabadság u. 30. 

Elnevezése: 
Hangulat Café  

Alapterülete (m2): 30 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
32/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Vörös Sándorné  

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 21. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
2173686 
 

Statisztikai száma: 
62628055-4711-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2001.08.01. Módosításának időpontja: 

2013. 04. 15. – termékkör bővítés 
Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 6.00-18.00 
Szo-V: 6.00-12.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 21.  
 

Elnevezése 
SZIVÁRVÁNY CSEMEGE 

Alapterülete (m2): 
110 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, 
megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. Dohánytermék 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer, 2. Dohányáru; 4. 
Ruházat; 11.Audiovizuális termék; 16.Könyv; 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány; 18. Papír- és írószer; 20. Illatszer, drogéria; 21.Házt.tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 27.Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk; 32. Állateledel, 
takarmány; 43. Emlék- és ajándéktárgy; 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti 
termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, 
megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, 
megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Termékértékesítés 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
33/Ü/2009. 
 

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: BE-061/01/712-6/2013. engedély visszavonásig érvényes; Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenörző 
Hivatal; 1.1.Meleg-, hideg étel; 1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék; 1.5. Hús- és hentesáru; 1.6. Hal; 1.10.Tej, tejtermék; 
 
 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Czinkóczky István  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 9.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-184804 
 

Statisztikai száma 
62012694-4711-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2008.06.,19. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Petőfi u. 66. 
 

Elnevezése: 
Élelmiszer vegyes üzlet  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék 
 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: . élelmiszer, 2. dohányáru; 17. újság, napilap; 
20. illatszer, drogéria; 21.házt.tisztítószer, vegyi áru; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): termékértékesítés 
 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
34/Ü/2009. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Dobróka Jánosné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 68. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
63017166-5540-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2002. 05.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 6-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szabadság u. 30. 
 

Elnevezése: 
Trófea Italbolt  

Alapterülete (m2): 25 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánytermék 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital, 
2 dohányáru, 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
35/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Vastag Ferenc  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 48. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-623724 
 

Statisztikai száma 
63286382-5530-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2002.11.13. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Cs-V: 17-22 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Ságvári u. 6. 

Elnevezése: 
Corso Pizzéria  

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.1 meleg étel, 1.2 kávé, alk.mentes és szeszes 
ital; 1.3 dobozos ill palackozott alk.mentes és szeszes 
ital; 1.9 édességáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Vendéglátás  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
36/Ü/2009. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve:  
Széll György egyéni 
vállalkozó  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Károly Mihály utca 27. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
27698081 
 

Statisztikai száma: 
65812008-4941-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2010.03.12. Módosításának időpontja: 2012.06.08. Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje H: 8-12 
K-P: 8-12, 14-17.30, Szo: 8-12, V: Zárva  

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szabadság u. 4. 
 

Elnevezése: 
Gazdabolt 

Alapterülete (m2): 
90 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 4 Ruházat; 6 
Lábbeli; 13 Festék, lakk; 14 Vasáru, barkács; 16 Könyv; 21 
Tisztítószer, vegyi áru; 22 Gépjármű kenőanyag, adalékanyag; 26 
Sportszer; 29 Tapéta, padlóburkoló; 30 Virág és kertészeti cikk; 37 
Mg-i cikkek; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 

 
 Alkatrész, lovas felszerelés, 22 gépjármű kenőanyag, hűtőanyag és 

adalékanyag, 43 emlék és ajándéktárgy 
 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Termékértékesítés 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
37/Ü/2010. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Lexi Oktatási Kft. 

Címe és Székhelye: 
5900. Orosháza, Zombai utca 29. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-012378 
 

Statisztikai száma 
14028274-8559-113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2003. május 28.  Módosításának időpontja: 2012. május 15. (üzemeltető vált.) 

                                           2012. augusztus 1. (üzemeltető vált.) 
                                           2013. április 29. (üzemeltető vált.) 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 05.00-21.00 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szent István u. 17. 
 

Elnevezése: 
MINI PRESSZO 

Alapterülete (m2): 
50 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
Dohánytermékek  
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital; 
1.3 dobozos, ill. palackozott alk.mentes és szeszesital; 
1.9 Édességáru ; 1.11 Egyéb élelmiszer 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás, kiskereskedelem 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-

tartásba vétel 
száma: 

 
38/Ü/2009. 

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: - 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve:Tóth Ferenc Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Kinizsi u.54. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
21534118 

Statisztikai száma 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2010. 09. 07. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2012.08.07. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 05-24 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Szent István u. 32. 

Elnevezése: 
NIRVANA SÖRÖZŐ 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. Dohánytermék 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2; 1.9; 2, 1.11 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
38/Ü/2010. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Pluhár Lászlóné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Hunyadi u. 7. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
22285568 

Statisztikai száma 
60723116 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2011.02.10. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2012.09.24. 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 6-21; P-Szo: 6-02; V: 6-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Kossuth u. 8/1. 

Elnevezése: 
MADARÁSZ SÖRÖZŐ 

Alapterülete (m2): 
65 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2; 1.3; 1.9, 1.11 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
39/Ü/2011. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
ZSOGA-PLUSZ KFT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Kossuth u. 65. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma:04-09-009666 
 
 

Statisztikai száma 
11734815 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2011.02.15. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

2011.11.02. 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Szombat: 21-05 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 

Elnevezése: 
PARK DISCO 

Alapterülete (m2): 
500 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: DOHÁNYTERMÉK 
 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2, 1.3; 2 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
40/Ü/2011. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
ZSOGA-PLUSZ KFT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Kossuth u. 67. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-009666 
 

Statisztikai száma 
11734815 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2011.02.25 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

2011.11.02. 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 4.30-21; Szo: 5.30-03; V: 5.30-
21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 
 

Elnevezése: 
PARK FALATOZÓ 

Alapterülete (m2): 
50 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
dohánytermék 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2, 1.9, 2 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, sör, bor 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
41/Ü/2011. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
ARDEN STORE KFT. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kossuth utca 65. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-011284 
 

Statisztikai száma: 
11570693-4775-113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2011.11.02. 

Módosításának időpontja: 
2012.03.13. 

Megszűnésének időpontja: 
2013. 07. 09. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Szombat: 20-05 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 

Elnevezése: 
CLUB MELODY 

Alapterülete (m2): 
300 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 
Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
 alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru előrecsomagolt fagylalt és jégkrém kivételével 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 
 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma 
a 3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
42/Ü/2011. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
ARDEN STORE KFT. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kossuth utca 65. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-011284 
 

Statisztikai száma: 
11570693-4775-113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2011.11.02. 

Módosításának időpontja: 
2012.03.13. 

Megszűnésének időpontja: 
2013.09.06. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 4.30-21; Szo: 5.30-03; V: 5.30-21 

Címe, helyrajzi száma: 
Nagyszénás, Hősök útja 3. 

Elnevezése: 
PARK FALATOZÓ 

Alapterülete (m2): 
50 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
 alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru előrecsomagolt fagylalt és jégkrém kivételével 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
43/Ü/2011. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Bagi Krisztina egyéni 
vállalkozó 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 13. II/A. 
3/10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
26720885 
 

Statisztikai száma: 
65742149-4711-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.01.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 5.00-12.00 és 14.00-18.00 
Szo: 6.00-12.00  V: 7.00-11.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Bánki Donát utca 4. 

Elnevezése: 
 RETRO CSEMEGE 

Alapterülete (m2): 
100 m2 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1. élelmiszer, 2. dohánytermékek; 17. újság, 
napilap; 18. Papír- és írószer; 20. illatszer, drogéria; 
21.háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): termékértékesítés 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
44/Ü/2012. 

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: BMKÉ-B és ÁI OKÁ és ÉEH 13.10/55-9/2012. számú határozata alapján 1.5. hús- és hentesáru; 1.6. hal; 1.10. Tej, termék 
forgalmazása visszavonásig  
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Luptovics Anett 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Honvéd utca 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
26788290 
 

Statisztikai száma: 
65747027-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.01.11. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 05.30-21.30  P:05.30-24.00 
Szo: 05.30-04.00  V: 05.30-21.30 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, József Attila utca 
35. 

Elnevezése: 
KUNOS KOCSMA 

Alapterülete (m2): 
110 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
45/Ü/2012. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Varga András 

Címe és Székhelye: 
5900. Orosháza, Kígyó utca 19. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
13386874 
 

Statisztikai száma: 
65124945-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
2012.04 01. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
2012.12.02. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:  
H-V: 6.00-22.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Károlyi Mihály u. 22. 

Elnevezése: 
TALLÉROS ITALBOLT 

Alapterülete (m2): 
48 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 
2. dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru előrecsomagolt fagylalt és jégkrém kivételével 
1.11 Egyéb élelmiszer 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, 
Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: Üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
46/Ü/2012. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Hevesi Tibor Pálné 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Zrínyi utca 29/A. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
5146172 
 

Statisztikai száma: 
44299048-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.04.05. Módosításának időpontja: 2012.06.14. (üzemeltető váltás) Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 5.00-21.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Zrínyi M. u.  29/A. 

Elnevezése: 
SARKI KOCSMA 

Alapterülete (m2): 
100 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
2. dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru (kivétel előre csomagolt fagylalt és jégkrém) 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
47/Ü/2012. 

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: 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Nádasi Csaba ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, József Attila utca 2/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
15653733 
 
 

Statisztikai száma: 
65447318-6619-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.06.06. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs: 6-22; P: 6-24; Szo: 0-24;       
V: 0-6 és 14-22 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Zrínyi utca 2/2. 

Elnevezése: 
VIOLA PRESSZÓ 

Alapterülete (m2): 
80 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
2. dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2 
Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3 Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9 
Édességáru előre csomagolt fagylalt és jégkrém kivételével, 
1.11 Egyéb élelmiszer (olajos magvak) 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
48/Ü/2012. 

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: 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Ivanics Zoltán ev. 

Címe és Székhelye: 
5931.  Nagyszénás, Hősök útja 13/B. 1/3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
29910880 
 
 

Statisztikai száma: 
65943711-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.08.08. Módosításának időpontja: 

2013. 04. 10. (nyitva tartás mód.) 
Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 5.00-21.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Szent István utca 32.  (hrsz: 2083) 

Elnevezése: 
NIRVANA 

Alapterülete (m2): 40 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
49/Ü/2012. 

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: - 
 
 

 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
KÉT SÖRÖZŐ KFT. 

Címe és Székhelye: 
1203. Budapest, Bíró Mihály utca 16. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
01-09-995664 
 

Statisztikai száma: 
24139557-5610-113-01 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.10.11. 

Módosításának időpontja: 
2013. 01. 22. (székhely) 

Megszűnésének időpontja: 
2013.06.18. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-Cs.: 6-23; P-Szo.: 6-03; V.: 6-23 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Petőfi utca 2. 

Elnevezése: 
JÓZSA KOCSMA 

Alapterülete (m2): 
150 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2.  Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru; 1.11 
Egyéb élelmiszer  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-

tartásba vétel 
száma: 

 
50/Ü/2012. 

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:- 
 
 

 



 

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Szőke-Duó Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Eötvös utca 15. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-006951 
 

Statisztikai száma: 
13657451-4711-113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.11.16. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-P: 5.30-20.00 
Szo-V: 6.00-20.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Honvéd utca 19. (hrsz: 
2070/2.) 

Elnevezése: 
Nagy-Bolt 

Alapterülete (m2): 
298 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
1. Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 
1.12; 2; 3; 4; 5; 17; 18; 20; 21; 25; 32; 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Élelmiszer kiskereskedelem 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
51/Ü/2012. 

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: Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Orosházi Kerületi 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenörző Hivatal 13.10/1121-11/2012. számú külön engedélye az 1.1; 1.4; 1.5; 1.6; 1.10 jelzésű termékkörök tekintetében. 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Petrik Pál ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Károlyi Mihály utca 22. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
31107103 
 

Statisztikai száma: 
78384864-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012. 12. 03. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 6.00-21.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás, Károlyi Mihály utca 22. 

Elnevezése: 
TALLÉROS KOCSMA 

Alapterülete (m2): 40 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
1. Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2 Kávéital; alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
kivételével 
1.11 Egyéb élelmiszer 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő,  
Köztes alkoholtermék, Dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
Vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
52/Ü/2012. 

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: - 
 
 

 



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedő  

Neve: 
Varga András József 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kígyó utca 19. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve 
a kistermelő regisztrációs száma: 
13386874 
 

Statisztikai száma: 
65124945-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 01. 09. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
H-V: 6.00-21.00 

Címe, helyrajzi száma: 
5931. Nagyszénás,  Orosházi út 11. 

Elnevezése: 
MINI ÁRBÓCOS 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
2. Dohánytermékek 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital, 1.3 
Dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és 
szeszesital, 1.9 Édességáru, 1.11 Egyéb élelmiszer 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, 
dohánygyártmány 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
vendéglátás 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
53/Ü/2013. 

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: 
 
 

 
 


