
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Parád

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.)



Bessenyei István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 3240 Parád, Kossuth ut 101

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Kossuth ut 101

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2654727

statisztikai szám: 618784465225231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.08.

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.

FORRÁS Palackozott Italok BoltjaÜzlet elnevezése:

címe: 3240 Parád, Kossuth ut 101

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig
236

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2009

Dohánytermék és kiegészítõ termék.
NAV Heves megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága Eger, Grónay út 3.
Eng. sz.:DKE4210000010.   2013 év június 12.

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

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

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

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Szlovencsák Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 3240 Parád, Széchenyi út 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Széchenyi út 7

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4658143

statisztikai szám: 480418785630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.03.28.

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.

RUMCÁJSZ Büfé SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 3240 Parád(óhuta), Széchenyi út 7

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig
1381

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3240 Parád(óhuta), Rózsa F út 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád(óhuta), Rózsa F út 2

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4658284

statisztikai szám: 479137704721231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.11.

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.

Élelmiszer vegyes üzletÜzlet elnevezése:

címe: Széchenyi ut 36

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1352

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Napközben 11 órától 14 óráig ebédszünet.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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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

Kakuk Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 3240 Parád(óhuta), Rózsa F. út 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád(óhuta), Rózsa F. út 2

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4658284

statisztikai szám: 479137704721231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.18.

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

címe: 3240. Parád(óhuta), Rózsa F út 2

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1188

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Napközben 11 órától 14 óráig ebédszünet.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Palackos gáz24
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Kakuk Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 3240 Parád(óhuta), Rózsa F ut 2

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád(óhuta), Rózsa F ut 2

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4658284

statisztikai szám: 479137704721231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.06.29.

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.

HUBERTUS SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 3240 Parád(óhuta), Széchenyi út 36

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig
1352

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Répa Csaba

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 3240 Parád, Rákóczi út 16

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Rákóczi út 16

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3196138

statisztikai szám: 480627674722231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.12.

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.

Parádés KorcsmaÜzlet elnevezése:

címe: Kosuth ut 142

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig

07:00 - tól 23:00 - ig
689

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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Palackos gáz24

Varsányi Andrásné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 3240 Parád, Kossuth út 23

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Kossuth út 23

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2938348

statisztikai szám: 479047274721231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.14.

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.

Marika kereskedéseÜzlet elnevezése:

címe: 3240. Parád, Kossuth ut 23

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig
44

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7
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Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)1.11

Virág és kertészeti cikk30

Fejes Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 3240 Parád, Béke út 31

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Béke út 31

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3518512

statisztikai szám: 481225794711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1998.06.15.

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.

Fenyõ ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 3240 Parád, Kossuth út 21/B.

alapterülete (m2): 30

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

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
41

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

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

Palackos gáz24

ParádPark Hotel kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 3244 Parádfürdõ,, Kossuth út 372.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3244 Parádfürdõ, Kossuth ut 372

1009025820

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131953645510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.03.08. 2007.03.29.

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

címe: 3244 Parádfürdõ,Kossuth ut 372

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig
510

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

2009.október 01 napjátój határozatlan ideig zárva.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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Kívés András

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 3240 Parád, Rákóczi út 59

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Rákóczi út 59

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4182191

statisztikai szám: 478371605530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.12.08.

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.

TÚRA Camping és étteremÜzlet elnevezése:

címe: 3240. Parád, Külterület, 0124 hrsz.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig
0124

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

nyári idõszakban május 01.-tõl szeptember 30.-ig este 22 óráig tart nyitva.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Parádés Pihen-Tetõ

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 1182 Budapest, Lakitelek út 15

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1182 Budapest, Lakitelek út 15

1006769868

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 221803375510212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.08.16.

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.

Muflon Vendégfogadó és étteremÜzlet elnevezése:

címe: 3244. Parádfürdõ, Peres út 8-10

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig
491

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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Szakács Mária

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 3240 Parád, Béke út 3

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Béke út 3

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9520451

statisztikai szám: 644461875610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.10.03.

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.

Kendergát büféÜzlet elnevezése:

címe: Béke út 3

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig

06:30 - tól 21:30 - ig
801

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Ebédszünet naponta 12 órátõl 14 óráig.
Nyári idõszakban május 01-tõl szeptember 30-ig reggel 6 órakor nyit.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

EUROWOOD 2001 Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 3246 Mátraderecske , Kossuth út 24

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3246 Mátraderecske , Kossuth út 24

1009024568

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 126597595212113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.09.18.

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.

Vidróczki-HázÜzlet elnevezése:

címe: 3240. Parád, Kossuth út 87

alapterülete (m2): 108

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:15 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:15 - tól 16:30 - ig

07:15 - tól 16:30 - ig

07:15 - tól 16:30 - ig

07:15 - tól 16:30 - ig

07:15 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
229/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

megnevezéssorszám

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

22

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

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

37

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

18



Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

COOP-STAR Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 5100 Jászberény, Ady E út 22

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5100 Jászberény, Ady E út 22

1610001694

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118235135211114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.11.17.

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

címe: 3240. Parád, Kossuth ut 67

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 17:30 - ig

06:30 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
219

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)5

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

COOP-STAR Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 5100 Jászberény, Ady E. út 22

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5100 Jászberény, Ady E. út 22

1610001694

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118235135211114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.11.07.

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.

ÁBCÜzlet elnevezése:

címe: 3240 Parád, Béke ut 37

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
832/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

Ebédszütet naponta 11.30órától 13.00 óráig.

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Csépe  és Fia ÉSzK Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 3242 Parádsasvár, Arany J. út 7

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3242 Parádsasvár, Arany J. út 7

1009025389

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 130151214521113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.03.31.

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

címe: 3240. Parád, Kossuth út 79

alapterülete (m2): 58

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig

05:30 - tól 21:00 - ig
224

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Lábbeli- és bõráru6

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)26

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Fotócikk38
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Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)46

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Pócs Erika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 3242 Parádsasvár, Kossuth út 55

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3242 Parádsasvár, Kossuth út 55

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2535031

statisztikai szám: 620799255530231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.11.28.

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.
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Munkahelyi BüféÜzlet elnevezése:

címe: 3240. Parád, Toldi ut 14

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

08:00 - tól 11:00 - ig

- tól - ig
985/4

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Emlék- és ajándéktárgy43
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Bíró Józsefné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 3240 Parád, Rákóczi út 27

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3244. Parádfürdõ, Központi parkoló Pavilonsor 2-3.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 6589154

statisztikai szám: 634656865610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2003.04.24.

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.

No 1 ÉtelbárÜzlet elnevezése:

címe: 3244. Parádfürdõ, Központi parkoló
Pavilonsor 2-3

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig

10:00 - tól 02:00 - ig
436/2,8,9.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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BORANN VKSz KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 3240 Parád, Kossúth út 79.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3240 Parád, Kossúth út 79.

1009029890

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148531684752113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.09.

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.

Házépítõk BoltjaÜzlet elnevezése:

címe: 3240. Parád, Kossúth út 79.

alapterülete (m2): 50

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

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
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A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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