
Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

1. Nyilvántartásba vétel száma 3/1997. 9/1997. 12/1997. 15/1997.

2.
A kereskedő neve, címe, illetve székhelye

3.
52139482-2-36 52321685-2-36,   2748414, 52154337-2-36

4. A kereskedő statisztikai száma 11266981-7492-123-16 52139482 52321685 52154337

5.1

Az üzlet napi/heti nyitva tartási idő,

5.2

Az üzlet címe, helyrajzi száma,

5.3 Az üzlet elnevezése,

HÓD ABC Éden-Csemege Erzsébet Mini ABC MINI Vegyes

5.4
6.1 Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

HÓD Ker. Kft.     5055 
Jászladány, Kossuth L. u. 23.

Pálszabó Istvánné    5055 
Jászladány, Alkotmány u. 13.

Bezzeg Jánosné     5055 
Jászladány, Kossuth L. u. 62.

Tóth Fekete Sándorné  5055 
Jászladány, Kossuth L. u. 181.

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma

Hétfő-Péntek: 530-11, 14-18,
Szombat: 530-11

Hétfő-Péntek: 6-18, 
Szombat: 6-12

Hétfő-Péntek: 530-11, du.: 14-17, 
szombat: 530-11

Hétfő-Péntek: 6-11, du.: 14-17
szombat: 6-12

5055 Jászladány, 
Kossuth L. u. 23., hrsz: 1733

5055 Jászladány,
Petőfi S. u. 53., hrsz: 1608

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 62., hrsz: 2510

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 184., hrsz: 568

Az üzlet alapterülete (m2 ), 50 m2

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           



6.2 Az egyéb termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

6.3 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

7. Kereskedelmi formák és üzletek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:

7.1 Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem
7.2 Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

8.
9.1 A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja, 1997.03.27 1992.11.17. 1995.03.10. 1990.10.09.
9.2 A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja,

9.3 A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja. 2014.10.16

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital, 1.5. hús- és 
hentesáru, 1.8. kenyér- és pékáru, 
1.9. édességáru, 1.10. tej, 
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 
20. illatszer, 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital, 1.5. hús- és 
hentesáru, 1.8. kenyér- és pékáru, 
1.9. édességáru, 1.10. tej, 
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 
20. illatszer, 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru

1.1. meleg-, hideg étel,                      
                                                             
1.2. kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,         
         1.4. cukrászati készítmény,       
                                                               
       1.5. hús- és hentesáru, 1.7. 
zöldség- és gyümölcs, 1.8. kenyér- 
és pékáru, 1.9. édességáru, 1.10. 
Tej, tejtermék, 1.11. egyéb 
élelmiszer, 20. illatszer, 21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital, 1.8. kenyér- és 
pékáru, 1.9. édességáru, 1.10. tej, 
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 
20. illatszer, 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön 
engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát 



62/1997. 76/1997. 14/2000. 115/2000. 150/2003. 152/2003. 211/2008.

52110564-1-36, 4552872 06127015 52378209 52245147

52110564 52160332-4752-231-16 52378209 52245147 11837444 4729-114-16 52079041 78093603

Téba-Tüzép ELDORÁDÓ vegyesiparcikk Vegyes Iparcikk COOP Szuper ABC Hullám ABC P.Csemege

Deák Mihályné     5055 Jászladány, 
Kossuth L. u. 39.

Szöllősi Zoltán    5121 
Jászjákóhalma, Jókai u. 23.

Bajzáthné Bertalan Ildikó 5055 
Jászladány, Honvéd u. 3.

Bertalan Jánosné   5055 
Jászladány, Rózsa u. 4.

Jász-Inveszt Zrt.      5130 Jászapáti, 
Kossuth L. u. 3.

Tolvaly Józsefné    5055 
Jászladány, Dózsa Gy. u. 2.

Pomázi Imre     5055 
Jászladány, Deák F. u. 22.

hétfő: szünnap, kedd- péntek: 
8-17, szombat: 8-12

Hétfő: zárva, Kedd-Péntek: 9-15,
Szombat: 8-12

Hétfő-Péntek: 730-12, 
du.:1330-1730,  szombat: 730-12

Hétfő-Péntek: 730-12, 1330-1730

Szombat: 730-12
Hétfő-Péntek: 630-1800, szombat: 
630-13, vasárnap 7-10

Hétfő: 7-11, Kedd-Péntek: 7-11, 
du.: 1430-17, szombat: 7-1130

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 630-
1130,  du:14-17,  Szerda, szombat: 
630-1130 

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 39., hrsz: 1699

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 8., hrsz: 1768

5055 Jászladány, 
Kossuth L. u. 105., hrsz: 1387

5055 Jászladány,
Petőfi S. u. 3., hrsz: 1416

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 93., hrsz: 1507/2

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 164., hrsz:536

5055 Jászladány,
Jókai u. 2/a., hrsz: 2914/1

Édesség, Dohány, Ajándék, 
Sport

480 m2 45 m2 30 m2

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

8. "A" és "B" tűzveszélyességi 
osztályba sorolt anyag, kivéve a 
Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 
propán-bután gáz és az 
üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag; 3. Az egyes 
festékek, lakkok és járművek javító 
fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló 
kormányrendelet hatálya alá 
tartozó termékek;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           



kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem kiskereskedelem

1988.11.21 1992.11.17. 2000.07.07 2000.07.07. 2003.01.27. 2003.02.24 2008.06.02.
2012.05.08. 2014.12.02. bejelentés köt. 2002.10.08 2013.12.20

2014.12.02. műk. eng. köt.

1.2 kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital, 1.3 csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.7 zöldség és gyümölcs, 
1.9 édességáru, 1.10 tej, 
tejtermék, 
1.11. egyéb élelmiszer, 3. textil, 
4. Ruházat, 5. Babatermék, 
6. Lábbeli, 11. audiovizuális 
termékek, 18. Papír- és írószer, 
19. Számítógépes hardver és 
szoftvertermék, 20. Illatszer, 
drogéria, 21. Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru, 
25. Óra- és ékszer, 
26. sportszer, sporteszköz, 
27. Játékáru, 32. Állateledel, 
43. Emlék- és ajándéktárgy, 
46. Használt cikk

14. vasáru, barkács, és építési 
anyag, 23. háztartási tüzelőanyag

3. textil, 13. festék, lakk, 18. papír- 
és írószer, 20. illatszer, 21. 
háztartási tisztítószer, vegyi áru, 
24. palackos gáz, 29. tapéta, 
padlóburkoló, szőnyeg, föggöny, 
43. emlék- és ajándéktárgy, 

3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 
6. lábbeli és bőráru, 7. bútor, 
lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk, 
9. villamos háztartási készülék és 
villamossági cikk, 14. vasáru, 
barkács és építési anyag, 15. 
szaniteráru, 18. papír- és írószer, 
21. háztartási tisztítószer, vegyi 
áru, 24. palackos gáz, 26. 
sportszer, sporteszköz, 27. 
játékáru, 29. tapéta, padlóburkoló, 
szőnyeg, függöny, 30. virág és 
kertészeti cikk, 43. emlék- és 
ajándéktárgy, 49. 
személygépjármű és egyéb 
gépjárműalkatrész és- tartozék, 53. 
irodagép, -berendezés, irodabútor

1.1. meleg-, hideg étel, 1.3. 
csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 1.4. cukrászati 
készítmény, édesipari termék, 1.5. 
hús- és hentesáru, 1.7. zöldség- és 
gyümölcs, 1.8. kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék, 1.9. édességáru, 
1.10. tej, tejtermék, 1.11. egyéb 
élelmiszer, 16. könyv, 20. illatszer, 
drogéria, 21. háztartási tisztítószer, 
vegyi áru, 24. palackos gáz, 32. 
állateledel, takarmány, 

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital, 1.5. hús- és 
hentesáru, 1.7. zöldség- és 
gyümölcs, 1.8. kenyér- és pékáru, 
1.9. édességáru, 1.10. tej, 
tejtermék, 1.11. egyéb élelmiszer, 
20. illatszer, 21. háztartási 
tisztítószer, vegyi áru

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital, 1.4. cukrászati 
készítmény, édesipari termék, 1.5. 
hús- és hentesáru, 1.7. zöldség- és 
gyümölcs, 1.8. kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék, 1.9. édességáru, 
1.10. tej, tejtermék, 1.11. egyéb 
élelmiszer, 20. illarszer, 21. 
háztartási tisztítószer, vegyi áru  



250/2011. 253/2011. 288/2014. 297/2014. 299/2014.

16-06-002279 16-09-013267 16-09-009142 4821074 16-09-012848

26017305-4719-212-16 23388679-4711-113-16 13870188-4663-113-16 52401550524823116 23130270-5630-113-16

GOODS-MARKET az új 100-as Ezermester szaküzlet
Táp-takarmány bolt ERZSÉBET MINI ABC

KORALL Bt. 
5055 Jászladány, Sziráki u. 1.

Nádas-Berek Kft.   5055 
Jászladány, Tisza u. 48.

Mega-Flex Kft.        5055 
Jászladány, Kossuth L. u. 124.

Göröcsné Szalma Éva        5055 
Jászladány, Rózsa u. 11.              

MORGÓ-BNVI Kft.       5055 
Jászladány, Kossuth L. u. 64.

Hétfő-Péntek: 730-1730, 
szombat: 730-12,
Vasárnap: ZÁRVA

Hétfő-Péntek: 530-11; du.: 14-17, 

szombat: 530-11,  

vasárnap: 7 -10

Hétfő-Péntek: 7-11, 13-17,  
Szombat:7-11, du.: ZÁRVA, 
Vasárnap: ZÁRVA

Hétfő:8-12, 1330-17, Kedd: 8-12, 
du:ZÁRVA, Szerda:83012, 1330-17, 
Csütörtök-Péntek:8-12, 1330-17, 
Szombat:8-12, du: ZÁRVA, 
Vasárnap: ZÁRVA 

Hétfő-Péntek: 530-11, 14-17,
Szombat: 530-11, du.: ZÁRVA,
Vasárnap: ZÁRVA

5055 Jászladány,
Hősök tere 5., hrsz: 4

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 61., hrsz: 1561

5055 Jászladány, Hősök tere 2., 
hrsz: 1403/2 

5055 Jászladány, 
Rózsa u. 11., hrsz: 1344

5055 Jászladány,
Kossuth L. u. 62., hrsz: 2510

Zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedelem

80 m2 20 m2 65 m2 45,5 m2 50 m2

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           

3.  az egyes festékek, lakkok és 
járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló kormányrendelet 
hatálya alá tartozó termékek; 
4.  állatgyógyászati készítmények és 
hatóanyagaik; 
6.  növényvédő szerek és 
hatóanyagaik; 

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                              4. 
Állatgyógyászati készítmények és 
hatóanyagaik 

2. A kémiai biztonságról szóló 
veszélyes anyagok és keverékek, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz és 
az üzemanyag;                           



alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

kiskereskedelem kiskereskedelem Kiskereskedelem Kiskereskedelem kiskereskedelem

2011.05.10 2011.06.15. 2014.02.11 2014.06.19 2014.10.16
2012.07.18., 2014.11.20.

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.3. csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. 
cukrászati készítmény, 1.9. 
édességáru, 1.10. Tej, tejtermék; 
1.11. egyéb élelmiszer, 3.textil, 
4.ruházat, 5.babatermék, 6.lábbeli, 
7.bútor, 9.villamos háztartási 
cikkek, 10.audió-és 
videóberendezés, 11.audiovizuális 
termék,
12. Telekommunikációs cikk; 
14.vasáru, 16.könyv, 
18.papír,írószer, 20.illatszer, 
21.háztartási tisztítószer, 25.óra 
ékszer, 26.sportszer, 27.játékáru, 
30.virág kertészeti cikk, 39.optikai 
cikk, 42.díszműáru, műalkotás, 
43.emlék-és ajándéktárgy, 
45.kreatív hobbi, 53.irodagép

1.3csomagolt kávé,                             
                  1.4 cukrászati 
készítmény, édesipari termék, 1.5 
hús és hentesáru,                                
        1.7 zöldség és gyümölcs,            
                          1.8 kenyér,pékáru,    
                                            1.9 
édességáru,                                          
      1.10 tej,tejtermék,                        
                        1.11 egyéb 
élelmiszer,                                            
                                      2.1 háztartási 
tisztítószer

3. textil; 4. ruházat; 6. lábbeli-és 
bőráru; 7. bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, világítástechnikai 
cikkek; 8. hangszer; 9. villamos 
háztartási készülék és villamossági cikk; 
10. audió- és videó berendezés; 11. 
audiovizuális termék;12. 
telekommunikációs cikk; 13. festék, 
lakk; 14. vasáru, barkács és építési 
anyag; 15. szaniteráru; 16. Könyv; 17. 
újság, napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány; 18. papír- és írószer, 
művészálló cikk; 19. számítógépes 
hardver- és szoftver termék; 21. 
háztartási tisztítószer, vegyi áru; 22. 
gépjármű- és motorkerékpár 
üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-kenőanyag, 
hűtőanyag és adalékanyag; 26. 
sportszer- és sporteszköz; 27. játékáru; 
29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 
függöny; 30. virág és kertészeti cikk; 
32. állateledel, takarmány; 33. 
állatgyógyászati termék; 37. 
mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép; 38. fotócikk; 39. optikai 
cikk; 46. használtcikk; 49. 
személygépjármű és egyéb gépjármű-
alkatrész és tartozék; 50. 
motorkerékpár, motorkerékpár-
alkatrész és –tartozék; 52. 
mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 
53. irodagép, -berendezés, irodabútor; 
54. speciális gép, berendezés;

24. Palackos gáz, 
26. Sportszer, sporteszköz, 
30. Virág és kertészeti cikk, 
31. Kedvtelésből tartott állat, 
32. Állateledel, takarmány

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital;
1.5. Hús- és hentesáru; 1.7. 
Zöldség- és gyümölcs; 1.8. Kenyér- 
és pékáru, sütőipari termék; 1.9. 
Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék; 
1.11. Egyéb élelmiszer; 17. Újság, 
napilap, folyóirat, periodikus 
kiadvány; 18. Papír- és írószer, 
művészellátó cikk; 20. Illatszer, 
drogéria; Háztartási tisztítószer, 
vegyi áru; 32. Állateledel


	Munka1

