
 
2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 1/2010. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Fzoli és Fia Kft. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 16-09-011430 
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 14925511-4711-113-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 7-11; 13-21 
                                                    Kedd: 7-11; 13-21 
                                                    Szerda:7-11; 13-21 
                                                    Csütörtök: 7-11; 13-21 
                                                    Péntek: 7-11; 13-21 
                                                    Szombat: 7-11; 13-21 
                                                    Vasárnap: 7-11; 13-21 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Hétvezér út 2. 696/1.hrsz. 
5.3. elnevezése: Hétvezér Presszó 

5.4. alapterülete: 35 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 kávéital, alkoholmentes ital, 1.3 dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes ital, 1.9 édességáru, 24. palackos gáz 
  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2010.01.21. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:  

 
 
 
 
 

 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 2/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőnyi Ferenc Zoltánné 
                                                                  5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 3. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-219078 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 61183805-5211-231-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 5-18 
                                                    Kedd: 5-18 
                                                    Szerda:5-18 
                                                    Csütörtök: 5-18 
                                                    Péntek: 5-18 
                                                    Szombat: 5-12 
                                                    Vasárnap: 6-11 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 3. 
5.3. elnevezése: Vegyes Élelmiszer 

5.4. alapterülete: 30 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1. Élelmiszer; 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes és szeszesital; 1.7 Zöldség, gyümölcs; 1.8 kenyér, pékárú; 1.9 
Édességárú; 1.10 Tej, tejtermék; 1.11 Egyéb élelmiszer; 20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú.  

  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2001.09.19. 
  9.2 módosításának időpontja:2009.12.31 
  9.3 megszűnésének időpontja:  

 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 3/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye:Pardyné Fenyvesi Magdolna Hajnalka 
                                                                    5244. Tiszaszőlős, Fő út 45. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-499259 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 63296271-5630-231-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 7-22 
                                                    Kedd: 7-22 
                                                    Szerda:7-22 
                                                    Csütörtök: 7-22 
                                                    Péntek: 7-24 
                                                    Szombat: 7-24 
                                                    Vasárnap: 7-22 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 45. 
5.3. elnevezése: Szomjas Horgász Borozó 

5.4. alapterülete: 25 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital, 1.2 

Kávéital, alkoholmentes – és szeszes ital, 1.9 Édességáru, 
  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2003.01.01. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:  

 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 4/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: COOP Szolnok Zrt. 
                                                               5008. Szolnok, Krúdy Gyula út 108. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 16-10-001268 
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 10464265-5211-114-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 630-18 
                                                    Kedd: 630-18 
                                                    Szerda:630-18 
                                                    Csütörtök: 630-18 
                                                    Péntek: 630-18 
                                                    Szombat: 630-12 
                                                    Vasárnap: 630-11 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 23. 
5.3. elnevezése: 840.számú ABC 

5.4. alapterülete: 285 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1. Élelmiszer;1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes 
és szeszesital; 1.7. Zöldség-Gyümölcs;1.8. Kenyér,pékáru; 1.9. Édességáru; 
1.10. Tej,tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;17. Újság, napilap; 20. Illatszer, 
drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 1.4. Cukrászati készítmény; 1.5. 
Hús- és hentesáru; 16. Könyv; 18. Papír, írószer; 24. Palackosgáz; 30. Virág és 
kertészeti cikk; 32.Állateledel; 3. Textil; 

  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi   
 tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2006.05.09. 
  9.2 módosításának időpontja:2009.12.31 
  9.3 megszűnésének időpontja:  
 

 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 5/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Andrási Sándorné 
                                                               5358. Tiszafüred, Janafoki út 5. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-499208 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 62201959-4711-231-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 6.30-18 
                                                    Kedd: 6.30-18 
                                                    Szerda:6.30-18 
                                                    Csütörtök: 6.30-18 
                                                    Péntek: 6.30-18 
                                                    Szombat: 6.30-13 
                                                    Vasárnap: 7-10 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 49. 
5.3. elnevezése: Vegyes Bolt 

5.4. alapterülete: 49 m2 
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékáru, 1.9 
Édességáru, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 17. Újság, napilap, 20. 
Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru.   

  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2006.12.04. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja: 2010.09.17. 

 
 
 

 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 6/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János 
                                                                   5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-499214 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 52091395-5630-231-16 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 6-18 
                                                    Kedd: 6-18 
                                                    Szerda:6-18 
                                                    Csütörtök: 6-18 
                                                    Péntek: 6-18 
                                                    Szombat: 6-18 
                                                    Vasárnap: 6-18 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
5.3. elnevezése: Otthon ABC 

5.4. alapterülete: 30 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
a. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és 
szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 1.8 Kenyér pékáru, 1.9 
Édességáru, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 21. Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru, 1.5 Hús- és hentesáru, 

  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2009.03.16. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja: 2011.11.24. 

 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 7/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőlősi Familia Kft. 
                                                     5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 21. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 16-09-010963 
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 14724547-4711-113-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 6-20 
                                                    Kedd: 6-20 
                                                    Szerda:6-20 
                                                    Csütörtök: 6-20 
                                                    Péntek: 6-20 
                                                    Szombat: 6-20 
                                                    Vasárnap: 6-20 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 21. 
5.3. elnevezése: Nagy ABC 

5.4. alapterülete: 97 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és 

szeszesital, 1. Élelmiszer, 1.4 Cukrászati készítmény, 1.7 Zöldség – Gyümölcs, 
1.8 Kenyér pékárú, 1.9 Édességárú, 1.10 Tej, tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú, 1.5 Hús- és hentesárú, 20. Illatszer, 24. 
Palackos gáz, 

  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
   g. Dohánygyártmány  
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2009.01.07. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2014.09.30.  

 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 8/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Alfa Origo gyártó és forgalmazó Kft. 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Szarvas S. út 32-40  
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 16-02-001537 
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 14434480-1071-113-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 5-22 
                                                    Kedd: 5-22 
                                                    Szerda:5-22 
                                                    Csütörtök: 5-22 
                                                    Péntek: 5-24 
                                                    Szombat: 5-24 
                                                    Vasárnap: 5-22 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 32-40. 
5.3. elnevezése: Fényes Söröző 

5.4. alapterülete: 108 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 kávéital, alkoholmentes ital, 1.9 édességáru, 
  
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
b. Alkoholtermék    
g. Dohánygyártmány  
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2009.09.30. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2012.09.24  

 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 9/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy Attila 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Fő út 6.  
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma:14162079 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 65222500-5530-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 6-24 
                                                    Kedd: 6-24 
                                                    Szerda:6-24 
                                                    Csütörtök: 6-24 
                                                    Péntek: 6-03 
                                                    Szombat: 6-03 
                                                    Vasárnap: 6-24 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 22. 
5.3. elnevezése: Hársfa Söröző 

5.4. alapterülete: 70 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 kávéital, alkoholmentes ital, 1.9 édességáru, 1.1 Meleg – Hideg étel   
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
g. Dohánygyártmány  
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2008.01.21. 
  9.2 módosításának időpontja:2012.05.11. 
  9.3 megszűnésének időpontja:2012.11.30.  

 
 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 10/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-499214 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 52091395-5630-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő:5.30-19  
                                                    Kedd: 5.30-19 
                                                    Szerda:5.30-19 
                                                    Csütörtök: 5.30-19 
                                                    Péntek: 5.30-19 
                                                    Szombat: 5.30-19 
                                                    Vasárnap: 5.30-19 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
5.3. elnevezése: Nagy Presszó 

5.4. alapterülete: 70 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
b. Alkoholtermék    
g. dohánygyártmány 
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:1997.08.21. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2013.06.25. 
 
 
 
 
 



 
2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 11/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-499214 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 52091395-5630-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő:5.30-19  
                                                    Kedd: 5.30-19 
                                                    Szerda:5.30-19 
                                                    Csütörtök: 5.30-19 
                                                    Péntek: 5.30-19 
                                                    Szombat: 5.30-19 
                                                    Vasárnap: 5.30-19 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19. 
5.3. elnevezése: Hangulat Presszó 

5.4. alapterülete: 24 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

2. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
b. Alkoholtermék    
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2001.04.23. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2013.06.25. 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 12/2009. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kispál András 
                                                                 Jászberény, Halmay u. 11. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: EV-9514859 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 52338203-9272-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 7-20 
                                                    Kedd: 7-20 
                                                    Szerda:7-20 
                                                    Csütörtök: 7-20 
                                                    Péntek: 7-20 
                                                    Szombat: 7-20 
                                                    Vasárnap: 7-20 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: Tiszafüred – Örvény Gátőrház 165+650+165+950 

fm 
5.3. elnevezése: Katamarán  

5.4. alapterülete: 13 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1. Dohánytermékek 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja: 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2012.01.04. 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 13/2010. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőnyi Ferenc Zoltánné 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 3. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: 2146582 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 61183805-5211-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 5.30-18 
                                                    Kedd: 5.30-18 
                                                    Szerda:5.30-18 
                                                    Csütörtök: 5.30-18 
                                                    Péntek: 5.30-18 
                                                    Szombat: 5.30-17 
                                                    Vasárnap: 6.00-11 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 49. 
5.3. elnevezése: Vegyes Élelmiszer 

5.4. alapterülete: 49 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

1.Dohánytermékek 
2.A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:    
g. dohánygyártmány 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2010.09.17. 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja:2013.04.08. 
 
 
 
 

 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

 
B) Működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében: 
 
1. a nyilvántartásba vétel száma: 14/2013. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kalóz Csabáné 
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Béke út 25. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  
    vállalkozói nyilvántartási száma: 09136341 
    a kistermelő regisztrációs száma:  
4. a kereskedő statisztikai száma: 64269919-4719-231-16 
 
5. az üzlet  
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfő: 7.30-12 
                                                    Kedd: 7.30-17.00 
                                                    Szerda:7.30-17.00 
                                                    Csütörtök: 7.30-17.00 
                                                    Péntek: 7.30-17.00 
                                                    Szombat: 8-12 
                                                    Vasárnap: 8-10 
 
5.2. címe, helyrajzi száma: 5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 31. 
5.3. elnevezése: Tip-Top Vegyeskereskedés 

5.4. alapterülete: 50 m2  
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott:  
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 

2. A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

3. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tart. Szab. Szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozó termékek 

6.   Növényvédő szerek és hatóanyagaik 
  
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
 
  
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:  
 
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): üzletben folytatott kiskereskedelmi 

tevékenység 
 
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): nem 
  
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 
engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát: 

 
9. a kereskedelmi tevékenység  

  9.1 megkezdésének időpontja:2013.03.01 
  9.2 módosításának időpontja: 
  9.3 megszűnésének időpontja: 

 


