
 

47/2018/BE nyilvántartási számú üzlet adatai 

 

Üzemeltető adatai: 

 

Név:      REM-HOR-SZOL PETROL Kft. 

Székhely/cím:      2769 Tápiószőlős, Ceglédi Úti Tanyák 6.  

Adószám / Adóazonosító jel:   13957108-2-13 

Statisztikai szám:     13957108-8299-113-13 

Cégjegyzékszám / Vállalkozói nyt. szám: 13-09-176114 

Kapcsolattartó neve:     Remzső István 

 

Üzlet adatai: 

 

Nyilvántartási szám:     47/2018/BE 

Előzmény:     -- 

Bejelentés dátuma:    2017. november 22. 

Tevékenység kezdete:    2017. november 23. 

Üzlet/tevékenység megnevezése:  SZŐLŐ ABC 

Üzlet címe:     2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 67.  

Helyrajzi szám:    880 

Világörökségi területen található:  Nem 

Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye:  

Típus:      Bejelentés és engedély köteles 

Kereskedelmi tevékenység formája:  üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Kereskedelmi tevékenység jellege:  kiskereskedelem  

Alapterület / Eladótér / Terasz alapterület: 300 / / m2 

Vásárlók könyve azonosító adatai, dátuma:  , 2017. november 23. 

Használat jogcíme:    tulajdonos 

Önkormányzati tulajdonú helység:  Nem 

Bérleti szerződés határozatlan idejű, lejáratának dátuma: Nem,  

Tulajdonos(ok):     

Szomszéd(ok):      

Szeszesital kimérés:    nem folytat 

22. § (1) bek. tevékenység (zeneszolgáltatás): nem nyújt (határozat: Nem) 

22. § (1) bek. tevékenység (műsoros előadás, tánc):  nem rendez 

22. § (1) bek. tevékenység (szórakoztató játék, szerencsejáték): nem folytat 

Szezonális: -  

Nyitvatartás: 

H: 05:30 - 19:00,  

K: 05:30 - 19:00,  

Sze: 05:30 - 19:00,  

Cs: 05:30 - 19:00,  

P: 05:30 - 19:00,  

Szo: 07:00 - 13:00,  

V: 07:00 - 12:00,  

 

Eltérő nyitvatartás: 

 

Dátum Nyitvatartás Megjegyzés 

 2018. március 30. 07.00-14.00  Nagyszombat  

 2018. március 31. 07.00-18.00 Munkaszüneti nap  
 

Termékek: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. 

Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.5. Hús-és hentesáru 1.6. 

Hal 1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari 

termék 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 1.10. Tej, tejtermék (vaj, 

sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 



 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 1.12. 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 

cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 5. Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 

babaágy, babaápolási cikk stb.) 12. Telekommunikációs cikk 16. 

Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 20. Illatszer, 

drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 24. Palackos gáz 27. 

Játékáru 32. Állateledel, takarmány 33. Állatgyógyászati termék 34. 

Szexuális termék 

Üzletköteles termékek: 2. 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 4. Állatgyógyászati 

készítmények és hatóanyagaik 8. Az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 

Jövedéki termékek:  -- 

Közterületen értékesített termékek:  -- 

Külön engedélyhez kötött termékek:  1.1. Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában 

meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) 1.4. 

Cukrászati készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő 

cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás 

helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére 

1.5. Hús- és hentesáru (friss hús) 1.6. Hal (friss halászati termék, az 

élő hal kivételével) 1.10. Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést 

igénylő tej és tejtermék) 

 

 

Szakhatósági állásfoglalás(ok) 

 

Szakhatóság neve Engedély száma Dátum Megjegyzés 

 PMKH Ceglédi Járási 

Hivatal Népegészségügyi 

Osztály 

PE-03/NEO/04051-

6/2017. 

2017. december 11. 
 

  

Események: 

 

Esemény Dátum Iktatószám Megjegyzés 

  Nyilvántartásba vétel 2018. január 11. IG/53-2/2018 
 

 


