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2/2010/műk.

2001.03.08. Magyar Posta 10901232-5310-
114-01

üzleti kiskeres-
kedelem ARLÓ POSTABOLT Arló, Zombori

út 2/A. 63

csomagolt kávé, dobozos, ill.palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, könyv,
ujság,napilap,folyóirat, periodikus
kiadvány, papír- és írószer, művészellá-
tó cikk, játékáru, emlék- és ajándék-
tárgy, édességáru, kisebb háztartási
felsz., közérzetjavító termékek, közér-
zetjavító és étrend kiegészítő termék,
kávéital és alkoholmentes és szeszes
ital, világítástechnikai cikk, villamos
háztartási készülék  és villamossági cikk
, audiovizuális termék telekommunikáci-
ós csikk, számítógépes hardver és
szoftver termék, illatszer drogéria,
sportszer sporteszköz, közérzettel
kapcsolatos nem élelmiszer termék,
numizmatikai termék, kreatív hobbi és
dekorációs termék

3/2010/műk.

2002.03.22. Arlói Spór Kft. 10352810 üzleti kiskeres-
kedelem SPÓR Kft. I.sz. Arló, Rákóczi

út 12. 60

csomagolt kávé, dobozos, ill. palacko-
zott alkoholmentes- és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, hús- és hentesáru, zöldség- és
gyümölcs, kenyér- és pékáru, sütőipari
termék, édességáru, tej, tejtermék,
egyéb élelmiszer, illatszer, drogéria,
háztartási tisztítószer, vegyi áru, állat-
eledel, takarmány.

4/2010/műk.

2002.03.22. Arlói Spór Kft. II. 10352810 üzleti kiskeres-
kedelem SPÓR Kft. II.sz. Arló, Ady

Endre út 274. 120

kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
csomagolt kávé, dobozos, illetve palac-
kozott alkoholmentes- és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, hús- és hentesáru,  zöldség- és
gyümölcs, kenyér- és pékáru, sütőipari
termék, édességáru, tej, tejtermék,



egyéb élelmiszer, illatszer, drogéria,
háztartási tisztítószer, vegyi áru, állat-
eledel, takarmány, babatermék, papír-
és írószer, művészellátó cikk

5/2010/műk.

2009.07.10. Arlói Spór Kft. 10352810 üzleti kiskeres-
kedelem SPÓR GAZDABOLT Arló, Ady

Endre út 266. 100

Textil, villamos háztartási készülék és
villamossági cikk, audiovizuális termék,
festék, lakk, vasáru, barkács és építési
anyag, papír- írószer, művészellátó cikk,
játékáru, tapéta, padlóburkoló, szőnyeg,
függöny, virág és kertészeti cikk, mező-
gazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer, termésnövelő anyag,
a tevékenységhez szükséges eszköz,
kisgép.

6/2010/MŰK.

2001.11.05. Reel-Pen Kft. 11871444 üzleti kiskeres-
kedelem KISFALU ÁRUHÁZ Arló, Rákóczi

út  7. 130

csomagolt kávé, dobozos illetve palac-
kozott alkoholmentes és szeszes ital,
cukrászati készítmény édesipari termék,
hús és hentesáru, hal, zöldség gyü-
mölcs, kenyér pékáru,t tej tejtermék,
egyéb élelmiszer bútor lakberendezés,
háztartási felszerelés,textil, ruházat,
babatermék, papír- és írószer, művész-
ellátó cikk, illatszer, drogéria,háztartási
tisztítószer, vegyi áru, palackos gáz,
óra- és ékszer, játékáru, emlék- és
ajándéktárgy.

8/2010/MÜK

2000.12.06 DULAI ISTVÁN 45366574 üzleti kiskeres-
kedelem

DULAI BEVÁSÁRLÓ
UDVAR

Arló, Ady
Endre út 143. 60

meleg-hideg étel, kávéital alkoholmen-
tes és szeszes ital, csomagolt kávé,
cukrászati készítmény, hús és hentes-
áru, hal, zöldség gyümölcs, kenyér és
pékáru, édességáru, tej tejtermék,
egyéb élelmiszer, dohányterméket
kiegészítő termék,textil, babatermék,
bútor, lakberendezés, háztartási felsze-
relés, világítástechnikai cikk, papír- és
írószer, művészellátó cikk, illatszer,
drogéria,háztartási tisztítószer, vegyi
áru, palackos gáz,játékáru, állateledel
takarmány

11/2010/MÜK.

2006.11.13. UNIO COOP ZRT. 11868992-4711-
114-05

üzleti kiskeres-
kedelem COOP ABC

Arló, Ady
Endre út
274/A.

670

élelmiszer, , textil, ruházat, villamos
háztartási készülés és villamossági cikk,
könyv, újság, napilap, folyóirat periodi-
kus kiadvány, művészellátó
cikk,illatszer, drogéria, háztartási tisztí-
tószer, vegyi áru, palackos gáz,játékáru,



kávéital és alkoholmentes  szeszesital
csomagolt kávé, dobozos illetve palac-
kozott alkoholmentes és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, hús és hentesáru, hal, zöldség és
gyümölcs, kenyér és pékáru, sütőipari
termék édességáru, tej tejtermék, bútor
lakberendezés, háztartási felszerelés

13/2010/MÜK

2007.10.02. DULAI ROLAND 65193655 üzleti kiskeres-
kedelem

KISFALU ÉLELMI-
SZERBOLT

Arló, Rákóczi
út 25. 40

Kávéital,alkoholmentes- és szeszes ital,
csomagolt kávé, dobozos, ill. palacko-
zott alkoholmentes, és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, hús- és hentesáru, hal, zöldség-
és gyümölcs, kenyér- és pékáru, sütő-
ipari termé, édességáru, tej, tejtermék,
egyéb élelmiszer, textil, babatermék,
papír- és írószer, művészellátó cikk,
illatszer, drogéria, háztartási tisztítószer,
vegyi áru, játékáru, állateledel, takar-
mány

Arlói  Szociális
alapszolgáltatási

Központ
16675621-8899-

322-05
üzleti kiskeres-

kedelem
Napsugár Konyha

Étterme
Arló, Ady E.

131. 60

gyermek és felnőtt hideg meleg étel

83/2004.
MÜK.

2004.12.14. Kovács Lajos 60862448471123
105

üzleti kiskeres-
kedelme Telepi ABC Arló, Petőfi

tp. 4.

Kávéital,alkoholmentes- és szeszes
ital, csomagolt kávé, dobozos, ill. palac-
kozott alkoholmentes, és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, hús- és hentesáru, hal, zöldség-
és gyümölcs, kenyér- és pékáru, sütő-
ipari termé, édességáru, tej, tejtermék,
egyéb élelmiszer, textil, babatermék,
papír- és írószer, művészellátó cikk,
illatszer, drogéria, háztartási tisztítószer,
vegyi áru,

30/2016.BEJ.

2011.05.23.
Arlói Turisztikai és

Közösségi Kft. 11448147 üzleti kiskeres-
kedelem

HABLEÁNY
VENDÉGLŐ

Arló, Suvadás
út 3.

meleg, hideg étel, kávéital, alkoholmen-
tes és szeszes ital,csomagolt kávé,
dobozos, ill. palackozott alkoholmentes-
és szeszes ital, kenyér és pékáru sütő-
ipari termék édesség áru, egyéb élelmi-
szer



1/2009
2009.11.11. PUZSIK GYULA 45048436

üzleti kiskeres-
kedelem moz-

góbolt
PUZSIK GYULA Arló, Tán-

csics tp. 14.

Háztartási tüzelőanyag

2/2010/BEJ

1997.07.10. MEGGYESHÚS
KFT. 11587747 üzleti kiskeres-

kedelem HÚSBOLT Arló, Ady
Endre út 127. 48

Meleg- hideg étel, kávéital, alkoholmen-
tes- és szeszesital, cukrászati készít-
mény, édesipari termék, hús- és hen-
tesáru, hal,  kenyér- és pékárú, sütőipari
termék, tej, tejtermék, egyéb élelmiszer

5/2010/BEJ
2003.06.04. ARLÓI SPÓR

KFT. 10352810 üzleti kiskeres-
kedelem

TÁP- TERMÉNY-
ÁLLATELEDEL

Arló, Ady
Endre út 274. 60

állateledel, takarmány, állatgyógyászati
termék

6/2010/BEJ

2004.11.15. NAGY ÁGNES 64089645 üzleti kiskeres-
kedelem

EZ+AZ VEGYESKE-
RESKEDÉS

Arló, Ady
Endre út
162/A.

19

Csomagolt kávé, dobozos, ill. palacko-
zott alkoholmentes- és szeszes ital,
cukrászati készítmény, édesipari ter-
mék, édességáru, egyéb élelmiszer,
textil, ruházat, babatermék, bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk,  papír- írószer,
művészellátó cikk, illatszer,drogéria,
háztartási tisztítószer, vegyi áru, játék-
áru, emlék- és ajándéktárgy.

8/2010/BEJ
2006.10.31. PA-ROL KFT. 12674958 nagykereske-

delem

PA-ROL Kft. Hen-
tesáru Nagykeres-

kedelme
Arló, Rákóczi

út 7. 387/2 40
Hús- és hentesáru

10/2010/BEJ
2007.01.17. PUZSIK GYULA 45048436 üzleti kiskeres-

kedelem FAHÁZ Arló, Ady
Endre út 190. 20

csomagolt kávé, zöldség gyümölcs,
édesség, tej, tejtermék, egyéb élelmi-
szer, kenyér és pékáru

11/2010/BEJ

1993.09.09. BERECZ
BÁLINTNÉ 65343654 üzleti kiskeres-

kedelem

ANDREA VIRÁG-
JÁTÉK- AJÁNDÉK

Bolt
Arló, Ady

Endre út 157. 20

Sportszer, sporteszköz, játékáru, virág
és kertészeti cikk, emlék- és ajándék-
tárgy, kreatív-hobbi és dekorációs
termék, bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk, papír
és írószer, művészellátó cikk, illatszer
drogéria, bizsu kegytárgy, kegyszer
egyházi cikk

32/2016/BEJ
1992.08.27. Bari Gergely 67382301 üzleti kiskeres-

kedelem
TÁP-

TERMÉNYBOLT
Arló, Rákóczi

út 54. 60 30

Állateledel, takarmány



15/2010/BEJ
2009.04.24. VITELLO KFT. 11442268 üzleti kiskeres-

kedelem KOVÁCS TÜZÉP Arló, Külterü-
let 100

Festék, lakk, vasáru, barkács, és építési
anyag, háztartási tüzelőanyag

17/2010/BEJ
2009.08.29. BARI MELINDA 6010255 üzleti kiskeres-

kedelem
TÁP- ÉS

TERMÉNYBOLT
Arló, Dózsa

György út 15. 16
Állateledel, takarmány, egyéb iparcikk

21/2012/BEJ

2012.04.25. KISMARCZI
ANDREA 65859924 üzleti kiskeres-

kedelem
MARCZI Halcsali és
Palackozott Italbolt

Arló, Fenyő út
17. 7

csomagolt kávé, dobozos, ill. palacko-
zott alkoholmentes és szeszes ital,
édességáru, háztartási tüzelőanyag,
sportszer sporteszköz, kávéital . alko-
holmentes ital egyéb élelmiszer, állat-
eledel takarmány

22/2012. BEJ.

2012.07.06. Grandeur Veloster
Kft.

23708572-5630-
113-05

üzleti kiskeres-
kedelem

A BOLT NEVŰ
KOCSMA

Arló, Ady E.
út 266. 140 20

Hideg étel, kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital, csomagolt kávé, dobozos,
ill. palackozott alkoholmentes- és sze-
szes ital, édességáru, palackozott gáz
értékesítése

24/2014/BEJ 2014.01.31 Flaga Gáz Kft.
BÁRDOS GYULA 10502400 üzleti kiskeres-

kedelem FLAGA Arló, Zrínyi út
9.

palackos gáz

26/2014/BEJ

2014.05.05 PUTNOKI AND-
RÁS 36195081

vásáron vagy
piacon folyta-
tott kereske-
delmi tevé-

kenység

PUTNOKI ANDRÁS Arló, Hunyadi
J. út 8.

ruházat, babatermék, lábbeli- és bőráru,
használtcikk

23/2013.
2013.02.04. Nort Ép-Hungary

Kft. 23866014
üzletben folyta-

tott kereske-
delmi tevé-

kenység

TÁP –
TERMÉNY Bolt

Arló,  Ady
Endre út 1.
616 hrsz.

24 1

állateledel, takarmány

2013.06.03. Vámos Marietta 66240396 üzleti kiskeres-
kedelem Nemzeti dohánybolt Arló Ady

Endre út 274.

dohánytermék, dohányterméket kiegé-
szítő termékek, szeszes ital, energiaital,
csomagolt vagy helyben fogyasztott
kávé, ásványvíz és üdítőital

12/2010/BEJ

2015.09.23. Kovács Eszter 66940663 üzleti kiske-
reskedelem Hópihe Fagylaltozó Arló, Vasút út

34/a.

Meleg- hideg étel, kávéital alkoholmen-
tes és szeszes ital, csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkohol-
mentes és szeszes ital, cukrászati
készítmény, édesipari termék, zöldség
és gyümölcs, édességáru, egyéb élel-
miszer (tojás, étolaj, margarint stb.)
használtcikk ( használt ruha, lábbeli, )
fagylalt idény leteltét követően



33/2016.bej.
2016.06.06. Csipkés Helga 67595455

üzleti kereske-
delem Arló, Gagarin

út 28.

alkoholmentes ital, cukrászati készít-
mény, édesipari termék, édességáru,
egyéb élelmiszer


