
NYILVÁNTARTÁS A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL  

RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL 

NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG 

  

A nyilvántartásba vétel száma: B.1/2013 

A kereskedő neve: Kelemen Tünde 

címe: .4300 Nyírbátor, Kinizsi út 12 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 32935087 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 662361664719-2-31-15 

Az üzlet címe: Nyírvasvári, Hajnal utca 38 

elnevezése: Tündérkert használtruha 

alapterülete:  30m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.09.03. 

módosításának időpontja: 2014.12.16. 

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 



A nyilvántartásba vétel száma: B.1/2015 

A kereskedő neve: Paulikné Vegyenás Edina 

címe: .4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

51 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 21055873 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 60491192014523115 

Az üzlet címe: Nyírvasvári, Kossuth utca 24 

elnevezése: Csillag Csemege 

alapterülete:  70m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.01.05. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: E.1/2015 

A kereskedő neve: Paulikné Vegyenás Edina 

címe: .4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

51 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  21055873 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 60491192-2-35 

Az üzlet címe: 4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

24 

elnevezése: hajnal csillag Büfé 

alapterülete:  80m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.01.14. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

 Ital üzlet 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma: E.2/2015 

A kereskedő neve: TISZA - TRADE 

címe: .4030 Debrecen Vágóhid  út 3 

székhelye:  

cégjegyzékszáma  09-09-001489 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe: 4341 Nyírvasvári, Kossuth út 2/b 

elnevezése: Korona Élelmiszer 

alapterülete:  60m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.06.03. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

 Élelmiszer üzlet 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma: 9/2012 

A kereskedő neve: Paulik János 

címe: 4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

51. 

székhelye: ua 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 29142684 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 65890974 

Az üzlet címe: 4341 Nyírvasvári, Hajnal utca 38 

elnevezése: Hajnal Élelmiszer 

alapterülete: 50m2  

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje Hétfő- Péntek 

6-18-ig 

Szombat 6-14-ig Vasárnap 7-12-ig 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.06.07. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma: 10/2012 

A kereskedő neve: Paulik János 

címe: .4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

51 

székhelye: ua 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 29142684 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 65890974 

Az üzlet címe: 4341 Nyírvasvári, Hajnal utca 38 

elnevezése: ILUS Büfé 

alapterülete:  35m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje Hétfő – 

Vasárnap 06-

20-ig. 

  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.06.07. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.9  édességárú 

2.0   Dohányárú 

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          
        



 

 

 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma: E.1/2013 

A kereskedő neve: Vegyenás Szabolcs 

címe: .4341 Nyírvasvári, Gorkij utca 

9 

székhelye: ua 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 32858890 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 66227890 

Az üzlet címe: 4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 

54 

elnevezése: Nádaskert Söröző 

alapterülete:  130 m2 

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje Hétfő,Kedd,Szerda, 

Csütörtök 

Vasárnap 6,30-22-

ig.  

Péntek-Szombat 

6,30-24-ig. 

 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.06.11. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kávé ital, alkoholmentes és szeszesital 

1.3 csomagolt ,dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.9  édességárú 

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

A külön 

engedély száma 

A külön 

engedély 



köre megnevezése megnevezése hatálya 

          
        

 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X   kiskereskedelem 

o nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

  

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 
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hatálya köre megnevezése 

          
        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

A kereskedő neve:  

címe: . 

székhelye:  

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma:  

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:   

helyrajzi száma:   

nyitvatartási ideje    

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:  
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