Nyilván Nyilvántartás
Sorsz
tartási
ba vétel
Üzlet neve
ám
szám
dátuma
1 1/2018 2018.02.05
KEGYTÁRGY KERESKEDÉS

Üzlet címe

KONDOROSI
Bejelentés
TELEPÜLÉSÜZEMELTET köteles
Ő ÉS SZOLG.KFT
5920 Csorvás Rákóczi utca 3 POWER-LUX KFT
Bejelentés
köteles
5920 Csorvás Rákóczi utca 21 ZSUZSA ATTILA
Bejelentés
köteles
5920 Csorvás Kossuth Lajos MIHALICS ATTILA
Bejelentés
utca 37.
köteles
5920 Csorvás Rákóczi utca 16 KOCZISZKY PÁLNÉ
Bejelentés
köteles

2018.02.05

BELVÁROSI OPTIKA

3 3/2018

2018.02.05

ZSATINASI

4 4/2018

2018.02.05

MIHALICS TÜZÉP

5 5/2018

2018.02.05

TOPOGÓ SÖRÖZŐ

6 6/2018

2018.02.06

HÁROM TESTŐR SÖRÖZŐ

5920 Csorvás Hunyadi János
utca 44.

7 7/2018

2018.02.06

JÉGSAROK FAGYLALTBÁR

8 8/2018

2018.02.06

TÁPBOLT

10 11/2018 2018.02.06

VASUTI BÜFÉ ÉS
CSEMEGEBOLT

12 13/2018 2018.02.06

SZERENCSE KANYAR
LOTTÓZÓ
MÓKUS PARADICSOM
HASZNÁLT RUHA LÁBBELI
KISKER.
NEMZETI DOHÁNYBOLT

13 14/2018 2018.02.06

RÓZSA PIZZÉRIA

14 15/2018 2018.02.06

VIRÁGMŰHELY

15 16/2018 2018.02.06

TÜZÉPTELEP

16 17/2018 2018.02.06

CSORVÁS TRANSZ TÜZÉP

17 18/2018 2018.02.06

KISTERMELŐ

18 19/2018 2018.02.06

KINAI ÜZLET

19 20/2018 2018.02.06

11 12/2018 2018.02.06

Típus

5553 Kondoros Csabai utca
2/7

2 2/2018

9 10/2018 2018.02.06

Üzemeltető

Utolsó
Státusz ellenőrz
és
Aktív
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

Termékek

Módosí Megszűn
Alapter
tási
és
ület
dátum dátum
20

Aktív

Optikai cikk

20

Aktív

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

35

Aktív

Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Háztartási tüzelőanyag

Aktív

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék

20

Bejelentés
köteles

Aktív

50

5920 Csorvás Rákóczi utca 27- SZOKOLAI ÉS TÁRSA
29
KFT
5920 Csorvás Móra Ferenc
KORCSOK NÓRA
utca 38
5920 Csorvás BajcsyGYEBNÁRNÉ LÁSZLÓ
Zsilinszky Endre utca 99
ILDIKÓ

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital |
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor |
Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék
Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.)

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 | Meleg-, hideg étel | 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 szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Babatermék
(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Állateledel, takarmány | Emlék- és
ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

40

5920 Csorvás BajcsyKONYECSNI BÉLA
Zsilinszky Endre utca 29
5920 Csorvás Kölcsey utca 15 BELUCZ ISTVÁNNÉ

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Aktív

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

16

Aktív

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

20

SZÉLL JUDIT MARGIT

Aktív

1000

30
12

5920 Csorvás BajcsyZsilinszky Endre utca 59
5920 Csorvás Somogyi utca
66
5920 Csorvás Móra Ferenc
utca 38
5920 Csorvás István Király
utca 2
5920 Csorvás Békéscsabai
utca 37
5920 Csorvás Gárdonyi Géza
utca 9
5920 Csorvás Rákóczi utca 16

PIROS ANITA

Bejelentés
köteles
RÓZSA NIKOLETT
Bejelentés
köteles
KORCSOK NÓRA
Bejelentés
köteles
KRASZKÓ FERENC
Bejelentés
köteles
CSORVÁS TRANSZ KFT Bejelentés
köteles
HAJNAL ZOLTÁN BÉLA Bejelentés
köteles
PRECIOUS TIME KFT
Bejelentés
köteles

Aktív

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb (jelölje meg)

35

Aktív

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

30

Aktív

Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

15

Aktív

Háztartási tüzelőanyag

150

Aktív

Vasáru, barkács, és építési anyag | Háztartási tüzelőanyag

265

Aktív

Hús-és hentesáru

Aktív

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 | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

190

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
ÉLELMISZER ÜZLET

5920 Csorvás Liget utca 2

KASZAINÉ BENYOVSZKI Bejelentés
ANITA
köteles

Aktív

32

20 21/2018 2018.02.06

POWER LION STÚDIÓ

5920 Csorvás Rákóczi utca 21 MAJDÁN LÁSZLÓ

21 22/2018 2018.02.06

VERESHÚS

5920 Csorvás Rákóczi utca 17 VERES ANDRÁS

22 23/2018 2018.02.06

O.M.GIRLS DIVATÁRU

23 24/2018 2018.02.06

LIGET BÜFÉ ÉS PÉKSÉG

24 25/2018 2018.02.06
25 26/2018 2018.02.06

TAR TIBOR
MAJDÁN LÁSZLÓNÉ

26 27/2018 2018.02.06

PIACTÉRI ABC

5920 Csorvás Tompa Mihály
utca 1-3

27 28/2018 2018.02.06

ZSATINASI

5920 Csorvás Rákóczi u. 21/1 ZSUZSA ATTILA

28 29/2018 2018.02.06

CSORVÁS PÉKSÉG ÉS
CSEMEGEBOLT

5920 Csorvás Bajcsy Zsilinszki CSORVÁS PÉKSÉG KFT Bejelentés és
u. 45.
engedély
köteles

Aktív

29 30/2018 2018.02.06

KONDOROSI CSÁRDA

Bejelentés
köteles

Aktív

30 31/2018 2018.02.27

KRASZKÓ TÜZÉP

5553 Kondoros Hősök útja 23 KONDOROSI
TURISZTIKAI
SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT
5920 Csorvás Kazinczy utca 5 KRASZKÓ FERENC

Aktív

31 32/2018 2018.02.06

HORVÁTHNÉ MILE ERIKA

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

32 33/2018 2018.02.06
33 34/2018 2018.02.06

34 35/2018 2018.02.06
35 36/2018 2018.02.06
36 37/2018 2018.02.06
37 38/2018 2018.02.06
38 39/2018 2018.02.06
39 40/2018 2018.02.06
40 41/2018 2018.02.06

Bejelentés
köteles

Aktív

Bejelentés
köteles
5920 Csorvás Rákóczi utca 45 PROVISION-LIFE KFT
Bejelentés
köteles
5920 Csorvás Rákóczi utca
CSORVÁS-PHARMA KFT Bejelentés
16/1
köteles

Aktív
Aktív

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

18

Aktív

Meleg-, hideg étel | 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.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

43

Aktív
Aktív

Egyéb (jelölje meg)
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 | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

CSORVÁSI PIACTÉR
KFT

Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

125

Bejelentés
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 | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos,
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) |
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria |
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
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 | Hal |
Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 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 | Állateledel, takarmány |
Sör | Csendes és habzóbor | Köztes alkoholtermék
Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

100

Vasáru, barkács, és építési anyag | Háztartási tüzelőanyag

400

Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Sör |
Csendes és habzóbor | Köztes alkoholtermék

Bejelentés
köteles
Bejelentés
Bejelentés
köteles
Bejelentés
Engedély
köteles
Bejelentés
Bejelentés
köteles

Aktív

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

30

Aktív
Aktív

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

50

Aktív
Aktív

Meleg-, hideg étel | Cukrászati készítmény, édesipari termék
Növényvédő szerek és hatóanyagaik

20

Aktív
Aktív

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

Lábbeli- és bőráru
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 | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Emlék- és
ajándéktárgy
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.) | Egyéb (jelölje meg)
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Sör |
Csendes és habzóbor | Köztes alkoholtermék
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

5920 Csorvás BajcsyZsilinszky Endre utca 29

43 44/2018 2018.02.06

KÖRMENDI JÁNOS ÁDÁM

44 45/2018 2018.02.06

GOODS MARKET

KÖRMENDI JÁNOS
ÁDÁM
5920 Csorvás Rákóczi utca 16 SZALONTAI ZOLTÁN

45 46/2018 2018.02.06

ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS
5920 Csorvás Rákóczi utca 24 KASZAINÉ BENYOVSZKI Bejelentés
ÜZLET
ANITA
köteles
KOZMETIKA ÉS SZOLÁRIUM 5920 Csorvás Rákóczi utca 35 KEREKES ANDREA
Engedély
köteles
RUHÁZATI ÜZLET
5920 Csorvás Rákóczi utca
KÖNYVES JÁNOSNÉ
Bejelentés
21/1
köteles
HÚSBOLT
5920 Csorvás Rákóczi utca 31 MOLNÁR MIHÁLY
Bejelentés
köteles
PALACKOS GÁZ
5920 Csorvás Árpád utca 1
FAIR-PLUSZ KFT.
Bejelentés
POSTA BOLT
5920 Csorvás Tompa Mihály MAGYAR POSTA ZRT.
Bejelentés
utca 2
köteles
TÜZÉP
5920 Csorvás Békéscsabai
BARÁTH RÓBERT
Bejelentés
utca 39
köteles
VIRÁGBOLT
5920 Csorvás Rákóczi utca 21 KISSNÉ SAJTI
Bejelentés
HAJNALKA
köteles
KÍNAI BOLT
5920 Csorvás Rákóczi utca 27- QING HE UNIO KFT.
Bejelentés
29.
köteles

51 52/2018 2018.02.06
52 53/2018 2018.02.06
53 54/2018 2018.02.06

54 55/2018 2018.02.06

AUTÓS BOLT

55 56/2018 2018.02.06

5920 Csorvás Kossuth Lajos
utca 2

KONYECSNI BÉLA

Aktív
Aktív

25

80

45

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 | 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 | Óra- és ékszer | Játékáru |
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

100

25

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
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

Aktív

Hús-és hentesáru

32

Aktív
Aktív

Palackos gáz
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány
Háztartási tüzelőanyag

4
10

Audió- és videóberendezés | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Emlékés ajándéktárgy
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 | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

45

Aktív

Aktív
Aktív

Aktív
Aktív
Aktív

40

30

40

100

Bejelentés
köteles

Aktív

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Vasáru, barkács, és építési anyag | Gépjárműkenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

15

ZÓLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT 5920 Csorvás Rákóczi utca 21 KELIGER LÁSZLÓNÉ

Aktív

Zöldség- és gyümölcs

40

56 57/2018 2018.02.06

LALI TÁPBOLT

Aktív

Állateledel, takarmány | Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag

30

57 58/2018

EZ+AZ ÜZLET

Bejelentés
köteles
5920 Csorvás Bacsó Béla utca ZAKÁL LAJOS
Bejelentés
60
köteles
5920 Csorvás Rákóczi utca 24 KOVÁCS R. GYÖRGYNÉ Bejelentés
köteles

Aktív

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.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk |
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Emlék- és
ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

40

58 59/2018 2018.02.27

FAGYIZÓ

Aktív

IBOLYA VIRÁGBOLT

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

39

59 60/2018 2018.02.06
60 61/2018 2018.02.06

HÁZTARTÁSI BOLT

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Festék, lakk | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag |
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
stb.) | Állateledel, takarmány | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Egyéb
(jelölje meg)
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 | Játékáru | Emlék- és
ajándéktárgy
Meleg-, hideg étel

80

5920 Csorvás BajcsyZsilinszky Endre utca 57
5920 Csorvás Rákóczi utca 3

OLÁH JÓZSEF

Aktív
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

KANYAR SÖRÖZŐ

49 50/2018 2018.02.06
50 51/2018 2018.02.06

HORVÁTH LAJOS

502

Aktív

42 43/2018 2018.02.06

48 49/2018 2018.02.06

49

Bejelentés
Bejelentés
köteles

HORVÁTH LAJOS

47 48/2018 2018.02.06

50

TAR TIBOR
MAJDÁN LÁSZLÓNÉ

41 42/2018 2018.02.06

46 47/2018 2018.02.06

35

Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Audió- és videóberendezés |
Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
Hús-és hentesáru

HORVÁTHNÉ MILE
ERIKA
LOTTOZÓ
5920 Csorvás Rákóczi utca 30- SZERENCSE MALOM
32
KFT
CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ
CSORVÁSI
NONPROFIT KFT.
SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
3 CSEMETE HASZNÁLT CIKK 5920 Csorvás Rákóczi utca 11 EVANICS BRIGITTA
KERESKEDÉS
RÁCZ ZOLTÁN KÁROLY
RÁCZ ZOLTÁN KÁROLY
NYOMTATVÁNY ÉS PAPÍR
5920 Csorvás Rákóczi utca
EUROKONTAKT BT
BOLT
21/1
MIHALIK KRISZTIÁN
MIHALIK KRISZTIÁN
GAZDABOLT
5920 Csorvás Rákóczi utca 21 GBBR BÉKÉSCSABA
KFT
MAJDÁN LÁSZLÓ ALEX
MAJDÁN LÁSZLÓ
ATLASZ ÜZEMANYAG KFT
5920 Csorvás Külterület 186 ATLASZ PLUSZ TRANSZ
KFT

BOTTÓ IMRE

CSÁNYINÉ VONA
IBOLYA
5920 Csorvás Rákóczi utca 31 MAKAI ZSOLT

Aktív
Aktív

2018.02.06
LÁSZLÓNÉ/2018
MARIKA RUHÁZATI ÜZLET
61 62/MAJDÁN

5920 Csorvás Rákóczi utca 21 MAJDÁN LÁSZLÓNÉ

Bejelentés
köteles

Aktív

62 63/2018 2018.02.06

NAPKÖZIS KONYHA

5920 Csorvás István Király
utca 34

Bejelentés
köteles

Aktív

63 64/2018 2018.02.06

MALOM SÖRÖZŐ

Aktív

64 65/2018 2018.02.06

KŐSZEGI NÁNDOR

65 66/2018 2018.02.06

HUNNIA-DAUNEN KFT

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Üzlet lista (Létrehozás ideje: 2016. febr. 13. 15:26)

CSORVÁSI
SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5920 Csorvás Rákóczi utca 30- BÉRES GÁBOR
32
5920 Csorvás Hunyadi János KŐSZEGI NÁNDOR
utca 66
5920 Csorvás Batthyány u. 9. HUNNIA-DAUNEN KFT.

Esemény
megjegyzés

Aktív
Aktív

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital |
Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék
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 szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)
-1/2

35

45

113

40

Nyomtatás ideje: 2018.02.27 10:43

66 67/2018 2018.02.06

HÚSBOLT

5920 Csorvás Rákóczi utca 16 HABE-FOOD KFT.

67 68/2018 2018.02.06

CBA ÉLELMISZER MARKET

5920 Csorvás Rákóczi utca 30- BÉRES ZOLTÁN
32

68 69/2018 2018.02.06

ITAL DISZKONT

5920 Csorvás Kossuth Lajos
utca 19

69 70/2018 2018.02.06

HASZNÁLT ÁRUK BOLTJA

5920 Csorvás Rákóczi utca 27 LI-MESZ-AP KFT.

70 71/2018 2018.02.06

NEMZETI DOHÁNYBOLT

BÉRES ZOLTÁN

Bejelentés
köteles
Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

Bejelentés
köteles

Aktív

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Aktív

Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
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 | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és
hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | 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 |
Állateledel, takarmány | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes
alkoholtermék
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | 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.)
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

20

Aktív

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 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.)
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék

40

Bejelentés
köteles

Aktív

Aktív

73 74/2018 2018.02.07

5920 Csorvás Rákóczi utca 30 VARGÁNÉ HARMATI
BOGLÁRKA MARGIT
KENYÉRBOLT
5920 Csorvás Rákóczi utca
NAGY JÁNOS
21/1
NAPLEMENTE TEMETKEZÉS 5920 Csorvás Rákóczi utca 23 TÓTKOMLÓSI
NAPLEMENTE
TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÓ KFT.
IPARCIKK ÜZLET
5920 Csorvás Rákóczi utca 16 CS+T BRINGA KFT.

74 75/2018 2018.02.07

ÖNÉRT VEGYES BOLT

5920 Csorvás Március 15. utca KONYECSNI BÉLA
24

Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

75 76/2018 2018.02.07

5920 Csorvás Rákóczi utca 31 BUCSEK BERNADETT
SZANDRA
HAJAS TIBOR

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Aktív

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

76 77/2018 2018.02.07

ANGOL HASZNÁLTRUHA
ÜZLET
HAJAS TIBOR

Aktív

77 78/2018 2018.02.07

ÉLELMISZER ÜZLET

5920 Csorvás Rákóczi utca 19 SZARVAS COOP ZRT

Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

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
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 | 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.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Energiatermék |
Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék

78 79/2018 2018.02.07

FENYŐ SÖRÖZŐ

5920 Csorvás Álmos utca 8

BOGÁR JÁNOS

Aktív

79 80/2018 2018.02.07

ÉLELMISZER ÜZLET

5920 Csorvás Dózsa György
utca 68

SZILÁGYI JULIANNA

Bejelentés
köteles
Bejelentés és
engedély
köteles

80 81/2018 2018.02.07

HANGYA ÉLELMISZER
ÜZLET

5920 Csorvás Arany János
utca 22

ZSIGA ZOLTÁNNÉ

Bejelentés és
engedély
köteles

Aktív

81 82/2018 2018.02.07

HUNYADI SÖRÖZŐ

FÁBIÁN GYÖNGYI

PIZZAHÁZ

FÁBIÁN GYÖNGYI

83 84/2018 2018.02.07

DRÉHER SÖRÖZŐ

84 85/2018 2018.02.07

HANGULAT PRESSZÓ

5920 Csorvás Liget utca 2

KEREKES JÓZSEFNÉ

Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles
Bejelentés
köteles

Aktív

82 83/2018 2018.02.07

5920 Csorvás Batthyány utca
6
5920 Csorvás BajcsyZsilinszky Endre utca 5
5920 Csorvás Rákóczi utca 2

71 72/2018 2018.02.06
72 73/2018 2018.02.07

Üzlet lista (Létrehozás ideje: 2016. febr. 13. 15:26)

RUSZ JÓZSEF

Aktív

Aktív

Aktív
Aktív
Aktív

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Vasáru, barkács,
és építési anyag | Szaniteráru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti
üzemanyag | Óra- és ékszer | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb (jelölje meg)
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 | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Energiatermék |
Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital |
Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék
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 | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | 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.) | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék

50
150

40

90

50

140

50

16

150

30
40

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 | Hús-és hentesáru
| Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 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 | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes
alkoholtermék
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

20

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Sör |
Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Sör |
Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék

60

0/2

55

70
15

Nyomtatás ideje: 2018.02.27 10:43

