
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

............................................................................................
Berente Község Önkormányzata

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

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



László Lajos János

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 3704 Berente, 3704 Berente, Hársfa ut 1.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3770 Sajószentpéter, Patak utca 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4549280

statisztikai szám: 450580194613231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.11.23.

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.

Építõanyag NagykereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.sz.

alapterülete (m2): 1000 m2

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
3287/6

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám
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Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tüzelõanyag23

Bertókné Takács Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 52.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3776 Radostyán, Rákóczi ut 22. sz.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4799026

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.01.04. 2012.10.29.

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.

ÉDEN SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 52. sz.

alapterülete (m2): 70 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

BEST METÁL Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 3704 Berente,, Ipari ut

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3600 Ózd, Bolyki fõút 101. sz.

0509011772

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 133914295157113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.07.19. 2008.12.16. 2010.08.04.

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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BEST METÁL Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente,Ipari ut 13.sz

alapterülete (m2): 20 m2

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

- tól - ig

- tól - ig
3316

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

ideiglenesen zárva

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57
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ELMONT HATING Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11. sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1027 Budapest, Horváth ut 28-36.

0109069199

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.07.09. 2010.03.10. 2014.10.09.

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.

SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11. sz.

alapterülete (m2): 63 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 22:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig

22:00 - tól 06:00 - ig
3317/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

6



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

SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11.

alapterülete (m2): 63 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig
3317/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

EURÓ BORSOD TRADE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 3704 Berente, Bányagépjavító

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Bányagépjavító

0509002283

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110627014669113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.09. 2002.01.28.

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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EBT CSAPÁGYÁRUHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Bányagépjavító

alapterülete (m2): 20 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

00:00 - tól - ig

00:00 - tól - ig

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

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

ELMONT HATING Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 3704 Berente,, Ipari ut 9-11.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1027 Budapest, Horvát ut 28-36

0109069199

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 103963464321113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.10.31. 2010.03.10. 2014.10.09.

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.
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HOTEL FREMON ÉTTEREMÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 9-11.sz.

alapterülete (m2): 294 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig
3317/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

9



EURO-KER-ÉP. Építõanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca 1. sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Hársfa utca 1. sz.

0509013951

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139196305246113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.05.02.

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

TÜZÉPÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.sz.

alapterülete (m2): 1000 m2

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
3287/3

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

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám
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Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tüzelõanyag23

TREFORCE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3775 Kondó, Szabadságf utca 26.

0509019016

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 143575014677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.21.

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.

TREFORCE Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut (Hrsz:3287/5)

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3287/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7
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III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Ipari területÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca (Hrsz:3287/5)

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3287/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7
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Földvári Judit

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3770 Sajószentpéter, Társa ut 5/D.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 14324970

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.12.03.

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.

UGORJ BE VEGYESBOLTÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.

alapterülete (m2): 33 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig
3287/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

GYENKÓ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 61.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 5.

0509013205

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 137414535530113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.07.19.

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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MINI MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 61.

alapterülete (m2): 54 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

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

Illatszer, drogéria20
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HAVAJ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3776 Tardona,  Kossuth ut 7.

0509004912

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2001.05.28.

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.

HAVAJ Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 19.

alapterülete (m2): 178 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

06:00 - tól 15:00 - ig

06:00 - tól 15:00 - ig

06:00 - tól 15:00 - ig

06:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3313/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

16



Kaczúr Ilona

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut  3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Kazinczy ut 11. 3/11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 95038

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.06.06.

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.

BÜFÉ-FALATOZÓÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 3.

alapterülete (m2): 20 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám
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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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Korbély Györgyi Katalin

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 43.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Petõfi ut 43.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 5723072

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.12.30. 2008.11.13.

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.
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TALLÉROS ItalboltÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 43.

alapterülete (m2): 50 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

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

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Kurkó Mária Magdolna

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 3704 Berente, Csabaköz ut 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Gagarin ut 12. 3/2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 9329890

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.04.10. 2009.08.10.

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

MÉZESKALÁCS HÁZÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Csabaköz 1.

alapterülete (m2): 100 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

09:00 - tól 15:00 - ig

09:00 - tól 15:00 - ig

09:00 - tól 15:00 - ig

09:00 - tól 15:00 - ig

09:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig
3142

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8
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Kiszel Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Vájár ut 11.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3325410

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2000.05.15. 2010.05.11.

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.

Kiszel GyulaÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut

alapterülete (m2): 1000

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
3308/6

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 15/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 15/2010

megnevezéssorszám
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Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

Lukácsné Vass Ágnes

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 3704 Berente, Esze Tamás ut 4.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Esze Tamás ut 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3200807

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.09.16. 2015.06.08.

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.

VegyeskereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Esze tamás ut  4.

alapterülete (m2): 30 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 19:00 - ig

05:30 - tól 14:00 - ig

05:30 - tól 12:00 - ig
349

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

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Magyar Posta Rt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 3704 Berente, Kandó Kálmán ut 11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3534 Miskolc, Kazinczy ut 16.

0210042463

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.07. 2001.07.09.

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.

Magyar Posta Rt.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Kandó Kálmán ut 11.

alapterülete (m2): 50 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 17/2010

Egyéb nyitvatartás:
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MetalSun Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Hársfa ut 1.

0509017882

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148104004677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.08.31.

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.

MetalSun KereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.

alapterülete (m2): 50 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
3287/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9
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Audió- és videóberendezés10

Háztartási tüzelõanyag23

59 Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönzõ

MetalSun Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Hársfa ut 1.

0509017882

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148104004677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.07.23.

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.

MetaSun Hulladék NagykereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa ut 1.

alapterülete (m2): 1000 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3287/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám
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nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 19/2010

megnevezéssorszám

Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakõ)

56

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

MÜSZILL Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 3704 Berente, József A. ut 40.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, József A. ut 40.

0506000499

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.11.24. 2002.04.11.

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.
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Pb. palackos gáz cseretelepÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, József A. ut 40.

alapterülete (m2): 20 m2

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 16:00 - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

P .s Á '93. Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 3704 Berente, Dankó p. ut 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Bercsényi ut 2.

0506003719

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.18. 2009.01.19. 2009.03.24.

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.
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2.sz. ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Dankó P. ut 2.

alapterülete (m2): 90 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

07:00 - tól 10:00 - ig
3077

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

Pogány Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 3704 Berente, Józef A. ut 30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Józef A. ut 30.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 1970789

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.07.10. 2008.06.23. 2013.05.13.

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.
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Élelmiszer VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, József A. ut 30.

alapterülete (m2): 21 m2

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 17:00 - ig

06:00 - tól 17:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

EBÉDIDÕ: 13.00-14.00

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

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

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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POLIMER Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 7.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Irinyi ut 5.

0510000054

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2002.03.13. 2010.05.11.

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 jellegû vegyes kiskereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 7.

alapterülete (m2): 20 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2010

Heti 40 óra

Egyéb nyitvatartás:
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POLIMER szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

24/2010neve:

címe: 3704 Berente, BorsodChem rt. II-es gyáregység

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, irinyi ut 5.

0509002338

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.07. 2002.01.24. 2010.05.11.

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.

PVC BüféÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, BorsodChe m Rt. II-es
gyáregység

alapterülete (m2): 20 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

05:00 - tól 13:00 - ig

05:00 - tól 13:00 - ig

05:00 - tól 13:00 - ig

05:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 24/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 24/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

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

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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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

SER VIN TRADE Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 3704 Berente, BorsodChem Zrt. területe

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3780 Edelény, Miklós gy. ut 15.

0509004473

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113846785140113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2007.10.24.

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.

SzerszámcentrumÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, BorsodChem Zrt. területe

alapterülete (m2): 17 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3977

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 25/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Roza László

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 3704 Berente, József A. ut 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, József A. ut 2.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8479708

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.09.01. 2012.06.27.

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.

VegyesboltÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Józesf A. ut 2.

alapterülete (m2): 28 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - 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

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

nem veszélyes hulladék7
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III / 2. Egyéb termékkörök 26/2010

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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VIRTUÁL Üzletház Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Ipari ut 2.

0509004675

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.23. 2002.01.31.

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.

FESTÉKÁRUHÁZÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

alapterülete (m2): 50 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

06:30 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 27/2010

Egyéb nyitvatartás:
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VIRTUÁL ÜZLETHÁZ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Ipari ut 2.

0509004675

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113867114711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.05.31. 2016.02.01.

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.

Élelmsizer jellegû bolti vegyes
kiskereskedelemÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

alapterülete (m2): 23 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

05:00 - tól 09:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 28/2010

Hét6fõtõl-Péntekig:
05.00-09.00
12.30-14.30

Egyéb nyitvatartás:
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Sz-DRINK Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

Makó, Ráday ut 26.

0606005650

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.07.21.

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.

SZ-Drink Ital-dohányáru nagykereskedeésÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

alapterülete (m2): 80 m2

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 14:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
3306

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 29/2010

Egyéb nyitvatartás:
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K.V.Építõipari Kereskedelmi és Szoltáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 3704 Berente, Ipari út 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Ipari út 2.

0509002163

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 107731784521113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.07.17.

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.

K.V.Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Ipari ut 2.

alapterülete (m2): 200 m2

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3306/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 30/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 30/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15
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B-Roland Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 3704 Berente, Esze T. ut 19/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Esze T. ut 19/A

0509015090

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 141834904511113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.03.

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.

B-Roland Kft.Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Esze T. ut 19/A.

alapterülete (m2): JYZ740 gk.

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 31/2010

Mozgóbolt

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 31/2010

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai,Ózdi Kistérségi Intézete 1349-3/2008.
Dédestapolcsány Mályinka Községek Körjegyzõje  629-2/2008
Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Jegyzõje 1175/2008
Ormosbánya-Rudolftelep Körjegyzõje 718-2/2008
Parasznya-Radostyán Körjegyzõség P/377-2/2008
Putnok Polgármesteri Hivatal Jegyzõje 1218/2008
Rudabánya Polgármesteri Hivatal Jegyzõje 580/2008.sz.
Sajóecseg Község Jegyzõje 213-2/2008
Szirmabesenyõ Nagyközségi Önkormányzat Jegyzõje 584-2/2008
Tardona Község Önkormányzat Jegyzõje 272/2008.
Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Község Körjegyzõje 506/2008.
Varbó-Kondó Községi Önkormányzat Körjegyzõje 236/2008.

III / 2. Egyéb termékkörök 31/2010

megnevezéssorszám

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

EURO-ÉP-KER PLUSZ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 3704 Berente, , Hársfa ut 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Hársfa ut 1.

0509019514

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226464114613113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.05.18. 2011.06.27.

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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Építõ-Tüzelõanyag Kis és NagykereskedéseÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente,Hársfa ut 1.

alapterülete (m2): 1000 m2

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
3287/6

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 32/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 32/2010

megnevezéssorszám

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tüzelõanyag23
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Roza László István                         33/2011.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 3704 Berente , Petõfi Sándor utca 61.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Petõfi Sándor utca 61.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 8479708

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.05.30.

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.

MINI MARKETÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente , Petõfi Sándor utca 61.

alapterülete (m2): 40

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 13:00 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig
124/A

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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BOSZY TÜZÉP Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca 1.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Hársfa utca 1.sz.

0509019514

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 226464114613113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.27.

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.

BOSZY TÜZÉPÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca 1.sz.

alapterülete (m2): 1000

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
493

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám
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Vasáru, barkács, és építési anyag14

Háztartási tüzelõanyag23

Ózd-Fémbróker Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 3704 Berente, , Névtelen utca Hrsz:562

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3664 Járdánháza, Ady E. ut 27/A

0509017965

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148272554677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.08.23. 2013.03.31.

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.

xxxÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Névtelen utca, HRSZ:562

alapterülete (m2): 5564

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
562

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7
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III / 2. Egyéb termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57

Bucsák-Husonyica Ágnes

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 3704 Berente, Dankó út 2. sz, Dankó ut 2.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Kandó K. ut 20.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 27975090

statisztikai szám: 658278374711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.05. 2013.06.24.

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.

PATAK ABCÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Dankó út 2. sz, Dankó ut 2.sz.

alapterülete (m2): 282,2

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 17:00 - ig

05:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig
336

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám
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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 1/2012

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

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

59 Egyéb Mûanyag-háztartási cikk kiskereskedelem

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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LINDE GÁZ Magyarország Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 3704 Berente, BC. Zrt. területe, Hrsz:613

székhelye:

cégjegyzékszáma:

9653 Répcelak, Carl von Linde ut 1.

1810100518

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 113001842011114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.29.

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.

xxxÜzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, BC. Zrt. területe, Hrsz:613

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
613

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X 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

"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 1/2013

megnevezéssorszám

Palackos gáz24

59 Cseppfolyós gáz, gáztechnikai eszközök

ALUMETÁL-TRADE KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

címe: 3704 Berente, , Hársfa utca 1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Bernete, Hársfa utca 1.

0509026184

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247205444677113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.11.11. 2015.02.20.

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.

ALUMETÁL-TRADE HULLADÉK
NAGYKERESKEDELEM

Üzlet elnevezése:

címe: 3704 Berente, Hársfa utca 1.

alapterülete (m2): 1000

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
493

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2013

Egyéb nyitvatartás:
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III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

nem veszélyes hulladék7

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék57
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