
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Egervár község Önkormányzata

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



Magyar Posta Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

0110042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 109012325310114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.01. 2009.12.14.

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

Egervár PostaÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, József A.út 42.

alapterülete (m2): 75

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
226/1.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

2



dohánygyártmány

MORTH ÉS TÁRSA BT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.út 31.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8913 Egervár, Széchenyi F.út 31.

2006034262

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.03. 2008.09.10.

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

KATI ÉS FIA ABCÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.ut 33.

alapterülete (m2): 0

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 08:30 - ig
316

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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Sebestyén László Ferencné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 8914 Vasboldogasszony, Petõfi ut 87.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8914 Vasboldogasszony, Petõfi ut 87.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-398626

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1991.07.01. 2008.09.03.

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

MINI ABCÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, József A. út 24.

alapterülete (m2): 0

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 17:30 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2009

12,30-15,00 óráig zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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PANNÓNIAFRUCT KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady ut 45-47.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8900 Zalaegerszeg, Ady ut 45-47.

2009064968

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 126557005111113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.08.30. 2012.07.28.

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

Zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi raktárÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.út 77.

alapterülete (m2): 0

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

00:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Nagy Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.ut 108.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8913 Egervár, Széchenyi F.ut 108.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-317195

statisztikai szám: 547623250125231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.02.

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

GazdaboltÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.ut 108.

alapterülete (m2): 20,2

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1/13

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Pogács András István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2009neve:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.út 112.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8913 Egervár, Széchenyi F.út 112.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-725369

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.12.28.

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

CSALI CSÁRDAÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, Széchenyi F.út 112.

alapterülete (m2): 0

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

11:00 - tól 16:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Méhes Andrea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 8913 Egervár, Dénesfai u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8913 Egervár, Dénesfai u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24659081

statisztikai szám: 609078244711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.28.

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

ALMÁSKERT ABCÜzlet elnevezése:

címe: 8913 Egervár, Dénesfai u. 13.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

08:30 - tól 10:30 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

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

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

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

37

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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