
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

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.)



SPAR Magyarország Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 2060 Bicske, Spar u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2060 Bicske, Spar u. 1.

0709009192

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104858244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.04. 2014.10.14.

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.

SPAR SZUPARMARKETÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 2.

alapterülete (m2): 624

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 15:00 - ig
1/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 3/2010

Hús és hentesáru kategóruából friss húst, halak kategóriából friss halászati termékbõl vákuumcsomagot halat, tej,
tejtermék kategóriából nyers tejet, hûtést igénylõ tejet és tejterméket, meleg- hidegétel kategóriában: cukrászati ,
valamint hidegkonyhai készítményt forgalmazhat, a Zala Megyi eSzakigazgatási és Mezõgazdasági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nagykanizsai Kerüeti Állategészségügyi és
Élelmiszerellenörzõ Hivatal 29.9. /00089/0004/2010.számú külön egedélye alapján. Az engedély visszavonásig
érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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
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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

Telekommunikációs cikk12

Festék, lakk13

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

HÖNEX BT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 8864 Tótszerdahely, Ifjúság u. 20.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8864 Tótszerdahely, Ifjúság u. 20.

2006032932

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 276737194711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.04.

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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HúsboltÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u 16.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Hús-és hentesáru1.5

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

Radicsné Májer Gyöngyi

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 8868 Letenye, Baross G. u. 55.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Baross G. u. 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4434857

statisztikai szám: 617786524719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.04. 2014.09.25.

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.

"PALETTA" SzaküzletÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Baross G. u. 1.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

08:30 - tól 17:30 - ig

08:30 - tól 17:30 - ig

08:30 - tól 17:30 - ig

08:30 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

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

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Könyv16

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Emlék- és ajándéktárgy43

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

Ipari vegyi áru55

59 kéziszerszámok
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Bicskei Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Kossuth L. u. 29.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4729367

statisztikai szám: 544056604711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.04. 2014.09.29.

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.

Delta DiszkontÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 29.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 9/2010

-hûtést igénylõ húskészítmény, hûtést igénylõ tej és tejtermék, fagyasztott hal
Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nagykanizsai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszerellenörzõ Hivatal 223.9./01350/0001/2011.sz. külön engedélye alapján. Az engedély
visszavonásig érvényes.

Meleg-, hodeg étel kategóriában: szendvics termékkör forgalmazására külön engedélyt a Zala Megyei Kormányhivtal
Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Álllat-egészésgügyi és Élelmiszerellenörzõ Hivatala ZA-04l/AE/0963-003/2014.
szám alattt kiadott külön engedélye alapján. Az engedély visszavonásig érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

Botfainé Dávid Ildikó

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 8778 Újudvar, Dózsa Gy. u. 27.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Szabadság tér 16

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1966639

statisztikai szám: 616638264719231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.05. 2017.03.13.

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.

Azúr DrogériaÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Szabadság tér 16.

alapterülete (m2): 70

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
394

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám
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a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

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

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Könyv16

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

MOL Nyrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

0110041683

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 106257901920114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.05. 2014.01.07.

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.
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MOL Üzemanyagtöltõ ÁllomásÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 34.

alapterülete (m2): 1200

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
.

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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"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 23/2010

megnevezéssorszám

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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
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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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

22

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

28

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40
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Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

59 autópálya matrica, viszonylati jegy, rendezvény belépõjegy, menetjegy, parkolójegy, horgászjegy

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány

Radics Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 8868 Letenye, Rákóczi F. u. 98.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Rákóczi F. u. 98.

2009065258

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 127824955510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.02.08.

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.
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Radics ÉtteremÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Rákóczi F. u. 98.

alapterülete (m2): 40

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:30 - tól 18:00 - ig

07:30 - tól 18:00 - ig

07:30 - tól 18:00 - ig

07:30 - tól 18:00 - ig

07:30 - tól 20:00 - ig

08:30 - tól 14:00 - ig
.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 26/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 26/2010

megnevezéssorszám

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

dohánygyártmány
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dr. Talabér Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 8800 Nagykanizsa, Tersánszky u. 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. u. 121/8-

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 0723

statisztikai szám: 548367527500231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.04.18.

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.

ÁllatgyógyszertárÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Séta tér 1/3.

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik4
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III / 2. Egyéb termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

VÁGÓ-HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2011neve:

címe: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

6000 Kecskemét, Forrás u. 2/A. 2.em.2.szám

0309127829

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233560271011113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.27. 2017.05.04.

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.

VÁGÓ-HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM KFT.Üzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 13.

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
1260/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2011

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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NITI-FINA Pékség Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 9.

2009071662

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233715871071113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.23. 2015.09.16.

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.

Niti-Fina PékségÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 9.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig

05:00 - tól 21:00 - ig
182/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2011

megnevezéssorszám
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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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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MURA EURO KFT

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 8868 Letenye, Rózsa u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Rózsa u. 1.

2009071628

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233556794717113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.08.

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.

"Euros Bolt"Üzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Szabadság tér 1.

alapterülete (m2): 92

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:45 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:15 - ig

07:45 - tól 17:15 - ig

07:45 - tól 17:15 - ig

07:45 - tól 17:15 - ig

07:45 - tól 17:15 - ig

07:45 - tól 17:15 - ig

- tól - ig
395/3.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám
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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

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Hangszer8

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

Könyv16

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Fotócikk38

Optikai cikk39

Temetkezési kellék41

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

59 mûanyag termék
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"Kovács és Adorján" Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 8868 Letenye, Szabadság tér 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Szabadság tér 1.

2009072777

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 239638815610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.06.25. 2016.01.18.

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.

"Arany Bárány Lila Bisztró"Üzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Szaadság tér 1.

alapterülete (m2): 60

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

- tól - ig
395/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Duett-Hungaria Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 30.

2009071890

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234830664711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.07.03.

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.
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1. sz. VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 30.

alapterülete (m2): 119,7

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

11:30 - ig

05:30 - tól 11:30 - ig

05:30 - tól 11:30 - ig

05:30 - tól 11:30 - ig

05:30 - tól 11:30 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

- tól - ig
1774/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2012

hétfõtöl-péntekig du: 12,30 - 17,30

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2012

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9
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Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Háztartási tüzelõanyag23

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

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Belsõ Andrea

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 8868 Letenye, Séta tér 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Séta tér 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2889892

statisztikai szám: 547069304711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.09.10. 2016.01.18.

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.

CBA Élelmiszer ÜzletÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Séta tér 2.

alapterülete (m2): 100

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
393/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2012

megnevezéssorszám
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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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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STÍL-HÁN Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Kossuth L. u. 1.

2006030701

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 276453504719212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.01.16. 2014.03.04.

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.

Mezõgazdasági és Háztartási BoltÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 1.

alapterülete (m2): 250

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
Letenye 1281/A/12

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

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

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

Háztartási tüzelõanyag23

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

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

37

Emlék- és ajándéktárgy43

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj
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Gregorovics József

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 8868 Letenye, Pozsonyi u. 13.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Pozsonyi u. 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 2961390

statisztikai szám: 545016874520231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1983.06.23. 2014.02.26.

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.

AutósboltÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Pozsonyi u. 13.-15.

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám
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Audió- és videóberendezés10

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

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

22

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

Formula 3000 Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 8868 Letenye, Szent Imre herceg u. 46.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Szent Imre herceg u. 46.

2006036010

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 206388654532212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.03.05.

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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Formula 3000Üzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Szent Imre herceg u. 58-62

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

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

22

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj
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Varga és Fia kft

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 8868 Letenye, Béc u. 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Letenye, Béc u. 1.

2009063563

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 115327094511113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.03.18.

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.

"Varga és Fia" kftÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Béc u. 1/A.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

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

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 3/2014

megnevezéssorszám

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

22

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Ipari vegyi áru55

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

Vadász Róbert

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 8887 Bázakerettye, , Petõfi út 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8887 Bázakerettye,  Petõfi út 1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 16838076

statisztikai szám: 656328131071131

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.26. 2017.03.27.

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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"EZ+AZ Vegyesbolt"Üzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Rákóczi Ferenc u. 70.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
892/1. hrsz.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2015

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2015

friss hús: fagyasztott, illetve elõrecsomagolt hús,
friss halászati termék: fagyasztott hal,
nyerstej, hûtést igénylõ tej, és tejtermék.
A külön engedélyt a a Zala Megyei Kormányhivatal Nagyknaizsai Járási Hivatal Járási áLlat-egészégügyi és
Élelmiszerellenörzõ Hivatala, ZA-04/AE/1092-002/2014. SZ. külön engedélye alapján. A külön engedély visszavonásig
érvényes.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

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
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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

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

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Naszvadi-Kovács Szilvia

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 8868 Murarátka, Béke út 4/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8868 Murarátka, Béke út 4/A.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 40667702

statisztikai szám: 669050644711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.27. 2015.03.30.

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.

TOM MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth u. 14.

alapterülete (m2): 38,6

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig
410. hrsz.

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2015

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

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Temetkezési kellék41

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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TISLER Kereskedelmi KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8864 Tótszerdahely, Béke u. 1.

2009072441

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 238391514671113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.11.

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.

Stihl-Bosch SzakkereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 3.

alapterülete (m2): 104

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 16:30 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
1276/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2015

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

Lábbeli- és bõráru6

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

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

37

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

BEYOND&BEYOUNG KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2017neve:

címe: 1046 Budapest, Kiss Ernõ utca 9.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1046 Budapest, Kiss Ernõ utca 9. szám

0109996234

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 242209414616113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2017.04.21.

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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LOONG STYLE ÁRUHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 8868 Letenye, Szabadság tér 9. szám

alapterülete (m2): 400

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 17:30 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
1285

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2017

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2017

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

43


