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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Bakos Gábor 15/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Fő út 88/a. 
székhelye: 3372. Kömlő, Fő út 40. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 48089205 
vállalkozói nyilvántartási száma: 4661553 
kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 2008.04.03. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              15/2009. 
Üzlet elnevezése  

Hús és Csemege bolt 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Fő út 88/a. Hétfő   

Kedd   

Szerda   

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök   

Péntek   

helyrajzi száma: 11/1 Szombat   

Vasárnap   

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        15/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.3 csomagolt kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital 
1.5 hús és hentesáru 
1.7 zöldség és gyümölcs 
1.8 kenyér és pékáru 
1.9 édességáru 
1.10 tej, tejtermékek 
1.11 egyéb élelmiszer 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  15/2009. 

 
sör 
bor 
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pezsgő 

köztes alkoholos termék
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Benkocsné Németh Mária 16/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Petőfi út 37. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Petőfi út 37. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 72648717 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1991.08.08. módosítása: 2006.05.15. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              16/2009. 
Üzlet elnevezése  

MINI Market 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána Petőfi út 37. Hétfő 06:30-11:00 14:00-17:00 
Kedd 06:30-11:00 14:00-17:00 

Szerda - - 
alapterülete 
(m2): 

22 Csütörtök 06:30-11:00 14:00-17:00 
Péntek 06:30-11:00 14:00-17:00 

helyrajzi száma:  Szombat 06:30-12:00 - 
Vasárnap - - 

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        16/2009. 
sorszám Megnevezés 

  
 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  15/2009. 

 
sör 
bor 
pezsgő 
szeszes ital 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Sinka János 18/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Széchenyi út 84. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Széchenyi út 84. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 72698028 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete:  módosítása:  megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              18/2009. 
Üzlet elnevezése  

Vas-Műszaki bolt 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána Fő út 100. Hétfő 06:00-18:00  

Kedd 06:00-18:00  

Szerda 06:00-18:00  

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök 06:00-18:00  

Péntek 06:00-18:00  

helyrajzi száma:  Szombat   

Vasárnap   

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        18/2009. 
sorszám Megnevezés 
13 Festék, lakk 
14 vasáru, barkács és építési anyag 
18 papír és írószer 
26 sportszer 
32 állateledel 
27 játékáru 
9 villamos háztartási készülék 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Sinka János 19/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Fő út 100. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Széchenyi út 84. 
cégjegyzékszáma: 4021937 statisztikai szám: 72698028 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1998.11.18. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              19/2009. 
Üzlet elnevezése  

Vegyesbolt Zöldség-Gyümölcs 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Fő út 100. Hétfő   

Kedd   

Szerda   

alapterülete 
(m2): 

50 Csütörtök   

Péntek   

helyrajzi száma:  Szombat   

Vasárnap   

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        19/2009. 
sorszám Megnevezés 
1 élelmiszer 
1.7 zöldség és gyümölcs 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  19/2009. 

 
sör 
bor 
pezsgő 
köztes alkoholos termék 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Dónáthné Hallai Katalin 20/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Bem út 53. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Bem út 53. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 61001385 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1998.08.06. módosítása: 2008.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              20/2009. 
Üzlet elnevezése  

Vadász Söröző 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Bem út 33. Hétfő   

Kedd   

Szerda   

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök   

Péntek   

helyrajzi száma:  Szombat   

Vasárnap   

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        20/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

 

 
III / 1. Egyéb termékkörök                                                                                                      20/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.9 édességáru 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  20/2009. 
sör 
bor 
pezsgő 
köztes alkoholos termék 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Nagy Éva 21/1997. 
címe: 3384. Kisköre, Mátyás K. út 17. 
székhelye:  

cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 62593386 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1997.07.05. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              21/1997. 
Üzlet elnevezése  

Éva Presszó 
Nyitva tartás ideje 

címe: Tiszanána-Dinnyéshát Kalász út Hétfő 10:00-20:00  

Kedd 10:00-20:00  

Szerda 10:00-20:00  

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök 10:00-20:00  

Péntek 10:00-20:00  

helyrajzi száma:  Szombat 10:00-20:00  

Vasárnap 10:00-20:00  

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        21/1997. 
sorszám Megnevezés 
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.9 édességáru 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  21/1997. 
sör 
bor 
pezsgő 
köztes alkoholos termék 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Kovács Tüzép Kft. 22/1997. 
címe: 3388. Poroszló, Rákóczi út 26. 
székhelye:  

cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 11174015 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1997.06.27. módosítása:  megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              22/1997. 
Üzlet elnevezése  

TÜZÉP 
Nyitva tartás ideje 

címe: Tiszanána Bem út 30. Hétfő 08:00-16:00  

Kedd 08:00-16:00  

Szerda 08:00-16:00  

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök 08:00-16:00  

Péntek 08:00-16:00  

helyrajzi száma:  Szombat 08:00-12:00  

Vasárnap -  

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        22/1997. 
sorszám Megnevezés 
14 Vasáru, barkács és építési anyag 
23 háztartási tüzelőanyag 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Köre Tank KFT. 23/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Fő út 24/1. 
székhelye: 3384. Kisköre, Kinizsi út 1. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 12770322-4730-1/3-10 
vállalkozói nyilvántartási száma: 10-09024824 
kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 2009.06.22. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              23/2009. 
Üzlet elnevezése  

Tiszanána Benzinkút 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Fő út 24/1. Hétfő 06:00-19:00  

Kedd 06:00-19:00  

Szerda 06:00-19:00  

alapterülete 
(m2): 

42 Csütörtök 06:00-19:00  

Péntek 06:00-19:00  

helyrajzi száma: 296/2 Szombat 06:00-19:00  

Vasárnap 06:00-19:00  

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        23/2009. 
sorszám Megnevezés 
22 Gépjármű és motorkerékpár, üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű 

kenőanyag 

24 palackos gáz 
49 Személygépjármű és egyéb gépjármű alkatrész és tartozék 
26 sportszer, sporteszköz 
27 játékáru 
1.9 édességáru 
30 virág és kertészeti cikk 
11 audiovizuális termék 
50 motorkerékpár, motorkerékpár tartozék 
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszesital 

 



Tiszanána Közös Önkormányzati Hivatal 
................................................................................................. 

önkormányzat megnevezése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NYILVÁNTARTÁS 
a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Működési  engedéllyel rendelkező üzleteket működtető kereskedők esetében  a jelen 

nyilvántartás csak  azokat a nyilvántartási területeket jeleníti meg,  ahol adat  van. (Az adatátviteli 

kötelezettség miatt több adat  nem  áll rendelkezésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Penti Henrietta Katalin 6/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Csokonai út 113. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Csokonai út 113. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 65477717 

vállalkozói nyilvántartási száma: ES - 376720 
kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 2009.10.13. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                  6/2009. 
Üzlet elnevezése Jázmin Diszkont Nyitva tartás ideje 
címe: 3385. Tiszanána, Széchenyi út 48. Hétfő 06:00 20:00 

Kedd 06:00 20:00 
Szerda 06:00 20:00 

alapterülete 
(m2): 

34 Csütörtök 06:00 20:00 
Péntek 06:00 20:00 

helyrajzi száma: 1075 Szombat 06:00 20:00 
Vasárnap 06:00 20:00 

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                       6/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.3 Csomagolt kávé, szeszes ital 
1.7 Zöldség és gyümölcs 
1.8 Kenyér és pékáru 
1.9 Édességáru 

  
20. Illatszer, drogéria 
21. háztartási tisztítószer 
1. élelmiszer 
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III / 3. Jövedéki termékek                                                                               6/2009. 

 

kémiai biztonságról szóló veszélyes anyagok
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Dongó Lajosné 8/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Petőfi út 14. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Petőfi út 14. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 63209149 

vállalkozói nyilvántartási száma: 5320741 
kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 2002.09.09. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              8/2009. 
Üzlet elnevezése  

HANGULAT presszó 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Petőfi út 14. Hétfő 06:00-10:00 15:00-20:00 
Kedd 06:00-10:00 15:00-20:00 

Szerda 06:00-10:00 15:00-20:00 
alapterülete 
(m2): 

20 Csütörtök 06:00-10:00 15:00-20:00 
Péntek 06:00-10:00 15:00-20:00 

helyrajzi száma:  Szombat 06:00 20:00 
Vasárnap 06:00 20:00 

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        8/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszesital 
1.9 édességáru 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  8/2009. 
alkoholtermékek 
sör 
bor 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Demeter Gáborné 10/2009. 
címe: 3385. Tiszanána, Ságvári út 40. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Petőfi út 27. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 47921911 
vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1990.04.09 módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              10/2009. 
Üzlet elnevezése  

Élelmiszer vegyesbolt 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Petőfi út 27. Hétfő   

Kedd   

Szerda   

alapterülete 
(m2): 

 Csütörtök   

Péntek   

helyrajzi száma:  Szombat   

Vasárnap   

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        10/2009. 
sorszám Megnevezés 
1.3 csomagolt kávé, szeszes ital 
1.7 zöldség, gyümölcs 
1.8 kenyér és pékáru 
1.9 Édességáru 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
21. háztartási tisztítószer 
32. állateledel, takarmány 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  10/2009. 
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I. A kereskedő Nyilvántartás száma 

neve: Juhász Imréné 14/2012. 
címe: 3385. Tiszanána, Ságvári út 65/3. 
székhelye: 3385. Tiszanána, Martinovics út 1/2. 
cégjegyzékszáma:  statisztikai szám: 47923621 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelő regisztrációs száma:  

I/1. A kereskedelmi tevékenység 
kezdete: 1990.06.12. módosítása: 2013.07.10. megszűnése:  

 

 
Ha több működési engedéllyel rendelkező üzlete van, akkor a II. és a III. blokk ismétlődni 
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik 
kereskedőhöz tartozik. 

 

 
 

II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet                                                                              14/2012. 
Üzlet elnevezése  

Kert Büfé 
Nyitva tartás ideje 

címe: 3385. Tiszanána, Martinovics út 1/2. Hétfő 06:00-10:00 16:00-20:00 
Kedd 06:00-10:00 16:00-20:00 

Szerda 06:00-10:00 16:00-20:00 
alapterülete 
(m2): 

20 Csütörtök 06:00-10:00 16:00-20:00 
Péntek 06:00-10:00 16:00-20:00 

helyrajzi száma:  Szombat 06:00-10:00 16:00-20:00 
Vasárnap 06:00-10:00 16:00-20:00 

Egyéb nyitva tartás: 
 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege  
kiskereskedelem 

 
nagykereskedelem 

 X     

 

 
III / 1. Üzletköteles Termékkörök                                                                                        14/2012. 
sorszám Megnevezés 
1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.9 édességáru 

 

 
III / 3. Jövedéki termékek                                                                                                  14/2012. 

 
sör 
bor 
pezsgő 
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