Sorszám Nyilvántartási szám

1 2/2006

2 2/2008

Nyilvántartásba
vétel dátuma

2006.12.15

2008.10.09

Üzlet neve

Erika ABC

Sport Barát Borozó

3 1/2009

2016.04.29

PIROSKA Presszó

4 4/2018

2018.02.13

5 5/2018

2018.02.13

6 6/2018

7 7/2018

2018.02.27

2018.04.04

Üzlet címe

9125 Szerecseny Bem utca 1

9125 Szerecseny Bem utca 10

9125 Szerecseny Széchenyi utca 1

Üzemeltető

Típus

Státusz

Bejelentés köteles Aktív

Oláh Lászlóné

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé,
Bejelentés köteles Megszűnt desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 2018.07.12
jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb
csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék |
Alkoholtermék

110

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék |
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Meleg, hideg
étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában
meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok
kivételével) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb
csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék |
Alkoholtermék
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti
áru | Emlék- és ajándéktárgy
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti
áru | Emlék- és ajándéktárgy

Orbán Barbara

Bejelentés köteles Aktív

www.mar-t.hu

Bolla Gyula

Bejelentés köteles Aktív

Bolla Gyula

Bolla Gyula

Bejelentés köteles Aktív

www.kingsdom.hu;
www.kingswebshop.hu

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) |
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) |
Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos
háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és
videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó
felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk |
Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány |
Jakab Józsefné Bejelentés köteles Megszűnt Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány
2019.04.11
stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óraés ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru |
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó
stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és
kertészeti cikk | Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy,
kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és
ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék |
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer,
bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű
és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Irodagép, berendezés, irodabútor

Best Dress

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) |
Jakab Józsefné Bejelentés köteles Megszűnt Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
2019.04.10
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) |
Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos
háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és
videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó
felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk

2018.07.26

Sport Barát Borozó

9125 Szerecseny Bem utca 10

Orbán Barbara

Bejelentés köteles Aktív

9 9/2018

2018.12.03

Karácsonyfa árusítás

9125 Szerecseny Széchenyi utca 41

Váczy Anita

Bejelentés köteles Aktív

2019.04.17

Megszűnés dátum Alapterület

Szakács Erika

8 8/2018

10 10/2019

Termékek
Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény,
édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és
gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék |
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Újság, napilap,
folyóirat, periodikus kiadvány

www.kingsdom.hu

Szücs Szilvia

-1/1

Bejelentés köteles Aktív

110

254

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék |
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Meleg, hideg
étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában
meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok
kivételével) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb
csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék |
Alkoholtermék
Virág és kertészeti cikk

758

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) |
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) |
Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos
háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és
videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó
felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk |
Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Könyv |
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és
írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) |
Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és
ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru |
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó
stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és
kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Fotócikk |
Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai
termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék |
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer,
bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű
és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Irodagép, berendezés, irodabútor

Nyomtatás ideje: 2019.04.17 10:30

