
Sorszám Nyilvántartási szám

Nyilvántartásba vétel 

dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Státusz Termékek Alapterület Kereskedő cím

Kereskedő cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási szám

Kereskedő statisztikai 

szám Nyitva tartás

Kereskedelmi 

tevékenység jellege

Szeszesital 

kimérés ténye

22. § (1) bek. 

Tevékenységet 

(zeneszolgáltatás) nyújt-e

22. § (1) bek. Tevékenységet 

(műsoros előadás, tánc) 

rendez-e

22. § (1) bek. Tevékenységet 

(szórakoztató játék, 

szerencsejáték) folytat-e

1 6/1997 1997.08.29 Vegyesbolt

7957 Okorág Rákóczi 

utca 33 Drávamenti ÁFÉSZ

Bejelentés és 

engedély köteles Aktív

A kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes 

anyagok és keverékek, kivéve 

a jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG 

és az üzemanyag | Élelmiszer 

| Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

| Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | 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.) | Textil (szövet, ruházati 

méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és 50

7960 Sellye 

Mátyás király 

utca 72 02-02-000094 10037380-4711-129-02

H: 06:30 - 

13:00, K: Zárva, 

Sze: 06:30 - 

13:00, Cs: 

Zárva, P: 06:30 - 

13:00, Szo: 

06:30 - 11:00, 

V: Zárva, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

2 326/2009 2009.11.20

Vegyes-

kiskeresked

elem 

élelmiszer 

jelleggel, 

élelmiszer 

diszkont

7957 Okorág Rákóczi 

utca 41 Bíró János

Bejelentés és 

engedély köteles Aktív

A kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes 

anyagok és keverékek, kivéve 

a jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG 

és az üzemanyag | Élelmiszer 

| Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital 

| 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.) | Tej, tejtermék (nyerstej, 

valamint a hűtést igénylő tej 

és tejtermék) | Energiatermék | 

Sör | Csendes és habzóbor | 

Egyéb csendes és habzó 

erjesztett ital | Köztes 

alkoholtermék | Alkoholtermék 30

7839 Zaláta 

Kossuth utca 76 7316037 63734414-4711-231-02 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem
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