A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

Kereskedő statisztikai száma, adószám
10901232-5310-114-01
65144039-2-25
11868992-2-44

22721518-2-05

01-10-042463
ES-614620
05-09-019877

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

3791 Sajókeresztúr,
Rákóczi u. 68.

Hétfő-Péntek: 06:30-17:00;
Szombat: 06:30-13:00 3791 Sajókeresztúr,
Vasárnap: 06:30-11:00 Rákóczi u. 37.

05-10-000332

2/2017

Hétfő-Péntek: 08:00-12:00;
12:30-15:30

címe, helyrajzi száma

Erdei Tiborné 3711 Szirmabesenyő, Széchenyi u. 22.

3/2011

napi/heti nyitva tartási ideje

Hétfő-Péntek: 07:00-12:00;
14:00-17:00
Szombat:
07:00-12:00
Vasárnap: 3791 Sajókeresztúr,
07:00-10:00 Petőfi út 79.

Unio-Coop Zrt. 3525 Miskolc, Kossuth u. 1.

1/2014

Az üzlet

Pásztor Csaba 3711 Szirmabesenyő,
Vörösmarty u. 8.

2/2014

Kereskedő neve, címe, illetve székhelye

Nyilvántartásba
vétel száma

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

Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében

Hétfő-Péntek: 06:30-17:30;
Szombat: 06:30-14:30 3791 Sajókeresztúr,
Vasárnap: 07:00-11:00 Rákóczi u. 64.

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott

elnevezése

"Sajókeresztúr Posta"

"Fortuna ABC"

"Árvarázs Diszkont"

alapterülete (m2)

20 m²

40m²

45 m²

üzletköteles
termékek,
megnevezése,
sorszáma a 3.
melléklet alapján

egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján,

a Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti
termékek
megnevezése

1. élelmiszer
1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-, és
szeszesital,
1.9. Édességáru (csak előre csomagolt élelmiszerek pl. csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (hűtést igénylő élelmiszereken kívül),
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
(levélszekrény)
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
27. Játékáru;
37. Mezőgazdasági termékek (csak vetőmag, növényvédő és
termésnövelő szerek kivételével)
39. Optikai cikk
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
palackozott szeszesital
1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszesital, 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5 hús- és
hentesáru, 1.6 hal, 1.7 zöldség- és gyümölcs, 1.8 kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.9 édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előre csomagolt fagylalat és jégkrém), 1.10 tej, tejtermék
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék, stb.),1.11 egyéb élelmiszer
sör, bor, pezsgő, köztes
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb ,magvak, cukor, só,
alkohol termékek
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb), 4. Ruházat,
5 babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babülés, babágy,babápolási cikk stb.), 6 lábbeli- és bőráru, 7
bútor, ,lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk,
18 papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb), 20
illatszer, drogéria, 21 háztartási tisztítószer, vegyi áru, 30 virág és
kertészeti cikk, 32 állateledel, takarmány, 43 emlék és
ajándéktárgy,
1. Élelmiszer, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari
termék, 1.5. Hús – és hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér – és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb),1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.),1.12. Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer, stb), 2. Dohányáru
(dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék); 3. Textil (szövet,
ruházati méteráru, tű, varrócérna, stb), 4. Ruházat, (gyermek, női,
férfiruházati cikkek, stb), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermekruházati cikk, babakocsi, stb), 6. Lábbeli – és bőráru, 7. Bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 17.
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír és írószer,
művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer,
vegyi áru, 25. Óra és sporteszköz stb., 26. Sportszer, sporteszköz stb.,
27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány,
38. Fotócikk, 43. Emlék és ajándéktárgy, 45. Kreatív- hobbi és
dekorációs termék
palackozott szeszesital

kiskereskedelem
(Kertv. 2. § 13. pont)

nagykereskedelem
(Kertv. 2. § 18. pont)

Ha az üzletben külön
engedélyhez kötött
kereskedelmi
tevékenységet
folytatnak, a külön
engedély alapján
forgalmazott
termékek köre,
megnevezése,
továbbá a külön
engedélyt kiállító
hatóság és a külön
engedély száma,
hatálya

X

Kereskedelmi
tevékenység
megkezdésének,
módosításának és
megszűnésének
időpontja

2014.07.31

B.A.Z. Megyei
Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszr-ellenőrző
Hivatala; engsz.:311-4.1KüE-00995 tej-,
tejtermék

X

X

2014.03.20

megkezdés: 2012.07.20
módosítás: 2013.03.11.
megszűnés: 2017.04.20.

1. Élelmiszer, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari
termék, 1.5. Hús – és hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér – és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb),1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
dohányáru, égetett
bébiétel stb.),1.12. Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék
szeszes italok, bor, sor,
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer, stb), 2. Dohányáru
pezsgő
(dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék); 17. Újság, napilap,
folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír és írószer, művészellátó
cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 24.
palackos gáz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32.
Állateledel, takarmány, 37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati
cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg)

Mini-Coop Élelmiszer

145 m²

X

1997.07.07

05-06-006957

21317143-2-0
45033140-2-25
15794048-1-05

1/2017

794046 törzsszám 2991820 váll.nyilv.sz.

/1991

Remenyi
k és
Társa Bt.
Sajóbábonyi
Barva Jánosné 3791
3791
Szivárvány Óvoda Sajókeresztúr, József A. u. Sajókere
és Konyha
32.
sztúr,

/1998

Hétfő-Péntek: 09:00-17:00

3791 Sajókeresztúr
BÉM Ipartelep

Hétfő-Péntek: 06:30-11:00;
15:00-18:30
Szombat:
06:30-12:00
Vasárnap: 3791 Sajókeresztúr,
07:00-11:00 József A.u. 32.

hétfő-péntek: 05.45.-16.45.

3792 Sajóbábony,
Erkel F. u. 4.

Remenyik és Társa
Autóalkatrész
Kereskedő és

Élelmiszer Bolt

tálalókonyha

102 m²

gépjármű alkatrész

40m²

1. Élelmiszer, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.5. Hús – és hentesáru, 1.6. Hal, 1.7.
Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér – és pékáru, sütőipari termék, 1.9.
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró,
savanyított tejtermék stb),1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru,

17m²

1.2 kávéital, alkoholmentes és szeseszes ital, 1.3 csomagolt kávé,
sör, bor; szeszesital
dobozos illetve palackozott alkoholmentes ital; 1.11 egyéb élelmiszer kimérés kizárólag
(sós áru-ropi, chips)
rendezvényeken

X

1998.10.02

X

1991.05.20

égetett szeszes italok,
bor, sor, pezsgő

X

kezdés: 2000.03.02. ;
módosítás: 2017.02.13

