
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Polgármesteri Hivatal 

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



 Bánor Szennyvízkezelési, Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Bt.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2009 neve:

 címe:  2481 Velence, Bethlen G. u. 3., 2481 Velence, Betlen G.u. 3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Bethlen G. u. 3.

0706006584

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 220778403700212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.10.20. 2011.05.11.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 71.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2009

2



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2009

megnevezés sorszám

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

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

59  Vegyes iparcikk (elem, mûanyag konyhai eszközök, konyhafelszerelések, apró cikkek, gyertyák)
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2009

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2009

megnevezés sorszám

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

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

59  Mûvirág, mûanyagáru, üveg- és kerámiaáru, képkeret, konyha és fürdõfelszerelés
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2009

 közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2009

megnevezés sorszám

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

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

59  Mûvirág, mûanyagáru, üveg-és kerámiaáru, képkeret, konyha és fürdõfelszerelés
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 Beat Production Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2009 neve:

 címe:  2481 Velence, Szabolcsi út 2., 2481 Velence, Szabolcsi út 2.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Vásártér u. 2.

0709016142

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 146933917722113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.11.17.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szabolcsi út 2.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2009
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2009

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

 III / 3. Üzletek 4/2009

 2481 Velence, Szabolcsi út 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Club Wave Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  710

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 400

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.11.24.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

23:00 - tól 05:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Juditka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2009 neve:

 címe:  2481 Velence, XIV. u. 79., 2481 Velence, XIV. u. 79.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1104 Budapest, Kada u. 123.

0109915146

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 146855834711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.11.25.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, XIV. u. 79.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2009
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2009

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

32  Állateledel, takarmány

59
 mirelit termék, látványpékáru, egyéb csomagolt élelmiszer, konzerv, elõhûtött tõke- baromfihús,
kávéfõzés

 III / 2. Jövedéki termékek 5/2009

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 5/2009

 2481 Velence, XIV. u. 79. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Juditka ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  75

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.11.26.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Teleki László

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2009 neve:

 címe:  2481 Velence Felszabadulás út 13., 2481 Velence, Felszabadulás út 13.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2477 Vereb, Fõ út 101.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  ES 629134

 statisztikai szám: 653300474211231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.11.07.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence Felszabadulás út 13.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

6/2009

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2009

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

27  Játékáru

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

 III / 3. Üzletek 6/2009

 2481 Velence Felszabadulás út 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Bálás Üzlet Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.11.06.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence Termál Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2009 neve:

 címe:  2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz, 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.

0109726252

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132593149329113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2009.12.17.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

12



12

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

7/2009

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2009

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 7/2009

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

38  Fotócikk
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42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 3. Üzletek 7/2009

 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Szálloda Recepció Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja:  

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Meszi & Zsoan Kereskedelmi Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Ország út 56., 2481 Velence, Ország út 56.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8095 Pákozd,  Budai út 54.

0709017676

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 117025004779113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.01.16.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Ország út 56.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8  Hangszer

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
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10  Audió- és videóberendezés

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12  Telekommunikációs cikk

13  Festék, lakk

15  Szaniteráru

16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

19  Számítógépes hardver- és szoftver termék

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

44  Numizmatikai termék

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

53  Irodagép, -berendezés, irodabútor

54
 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)

58  Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

 III / 3. Üzletek 1/2010

 2481 Velence, Ország út 56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Anikó Használtcikk- és Bútorkereskedés Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  250

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.10.14.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

09:00 - tól 14:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 "D.F.Cs. Gastronom" Vendéglátó, Szórakoztató és Szolgáltató Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Tópart u. 56., 2481 Velence, Tópart u. 56.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Ponty u. 15.

0709007728

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 126025515610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.03.18.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 56.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

16  Könyv
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17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 2/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 2/2010

 2481 Velence, Tópart u. 56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Ajándék - Bazár  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.03.18.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Csik Attila Balázs

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Tópart u. 51., 2481 Velence, Tópart u. 51.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Tavasz u. 12.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  11330470

 statisztikai szám: 647002345530231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.03.25.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 51.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2010

 2481 Velence, Tópart u. 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Büfé-falatozó Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  44

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2006.06.16.

 Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 TREND-DIREKT Export-Import Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Fõ u. 75., 2481 Velence, Fõ u. 75.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1121 Budapest, Eötvös u. 38/b.

0109160957

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 103205054711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 75.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2010

megnevezés sorszám

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, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

32  Állateledel, takarmány

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 4/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

 III / 3. Üzletek 4/2010

 2481 Velence, Fõ u. 75. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 CBA Napfény ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  100

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2005.03.23.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

07:30 - tól 18:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Velence Termál Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2010 neve:

 címe:  2481 Velence , Béke u. 4481 hrsz, 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.

0109726252

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132593149329113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.07.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence , Béke u. 4481 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 5/2010

megnevezés sorszám

20  Illatszer, drogéria

 III / 3. Üzletek 5/2010

 2481 Velence , Béke u. 4481 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Velence Resort & Spa Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.07.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 G3 Gasztro Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Orgona u. 6., 2481 Velence, Orgona u. 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Cserje u. 4412 hrsz

0709017778

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 117295745610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.27.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Cserje u. 4412 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

7/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 7/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 7/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 III / 3. Üzletek 7/2010

 2481 Velence, Cserje u. 4412 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Venezia  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  43

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.27.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence-Korzó Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Kemping u. 8/22.

0709017339

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 149482377721113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.24.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

8/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 8/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

27  Játékáru
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43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 8/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

 Silent & Co. Kereskedelmi és Szolg. Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Tópart u. 16., 2481 Velence, Tópart u. 16.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Tópart u. 16.

0709016837

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 131426037487113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.30.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

31



31

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 16.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

10/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2010

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 10/2010

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

31  Kedvtelésbõl tartott állat

32  Állateledel, takarmány

43  Emlék- és ajándéktárgy
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53  Irodagép, -berendezés, irodabútor

 Nolvin Vendéglátóipari Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Ország út 76, 2481 Velence, Ország út 76.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence. Ország út 76.

0709014693

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 143413485630113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.04.27.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Ország út 76

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

11/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 11/2010

megnevezés sorszám

1.7  Zöldség- és gyümölcs

30  Virág és kertészeti cikk

 III / 3. Üzletek 11/2010

 2481 Velence, Ország út 76 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Zöldség, gyümölcs, virág Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.04.27.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

34



 KIVEKO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Tópart u. 1367/20/A , 2481 Velence, Tópart u. 1367/20/A hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2475 Kápolnásnyék, Mátyás kir. u. 29.

0709018289

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 226529115630113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.04.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 1367/20/A 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

12/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 12/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 12/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 12/2010

 2481 Velence, Tópart u. 1367/20/A  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Buba Bar Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  204

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.04.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 02:00 - ig

11:00 - tól 02:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence 2004 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Sukorói út 1. , 2481 Velence, Sukorói út 1.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1027 Budapest, Kacsa u. 7.

0109722189

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 131732925610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.11.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Sukorói út 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

13/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 13/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

27  Játékáru
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39  Optikai cikk

41  Temetkezési kellék

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 13/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 13/2010

 2481 Velence, Sukorói út 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tekergõ Vendéglõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 70+70

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2004.04.06.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

08:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

39



 Velence 2004 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

14/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, M7 autópálya 625 hrsz, 2481 Velence, M7 autópálya 625 hrsz

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1027 Budapest, Kacsa u. 7.

0109722189

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 131732925610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.11.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, M7 autópálya 625 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

14/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 14/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

27  Játékáru

39  Optikai cikk

41  Temetkezési kellék

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 14/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 III / 3. Üzletek 14/2010

 2481 Velence, M7 autópálya 625 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Oázis Snack Bár  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  66

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 13

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2004.04.06.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Global-Imago Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

16/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz , 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz Északi-strand

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1084 Budapest, József u. 10. 3/35.

0109725665

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132478948559113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

16/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 16/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

 III / 2. Jövedéki termékek 16/2010

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 16/2010

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Riviera Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.01.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 02:00 - ig

09:00 - tól 02:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence Korzó Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

17/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz , 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz Északi-strand

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Kemping u. 8/22.

0709017339

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 149482377721113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz A. Északi-strand, A. ép.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

17/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 17/2010

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)
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27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 3. Üzletek 17/2010

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz A. Északi-strand, A. ép. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sport, játék, strandcikk Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  15

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.03.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 MAR-FARM Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

19/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Tél u. 1. , 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 15.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 15.

0709015297

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 144905140147113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.09.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tél u. 1. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

19/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 19/2010

megnevezés sorszám

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, sütõipari termék
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1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

12  Telekommunikációs cikk

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

27  Játékáru

32  Állateledel, takarmány

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 19/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 19/2010

 2481 Velence, Tél u. 1.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Park ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.09.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Nagy Ilona Julianna 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

20/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Árok u. 15/B, 2481 Velence, Árok u. 15/B

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Árok u. 15/B

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  16515674

 statisztikai szám:  

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.12.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szabolcsi út 1412/6 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

20/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 20/2010

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

 III / 3. Üzletek 20/2010

 2481 Velence, Szabolcsi út 1412/6 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Lido Divat Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  38

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2008.09.30.

 Hétfõ   - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

  - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 17:00 - ig

10:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kovács Miklós 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

21/2010 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Jedlik Á. u. 16., 8000 Székefehérvár, Jedlik Á. u. 16.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Jedlik Á. u. 16.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20647481

 statisztikai szám: 603946317732231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.05.18.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Velence közterület

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

21/2010

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

Forgalmazott termékek:
1. Pattogatott kukorica
2. Fõtt kukorica
3. Sült gesztenye
4. Píritott tökmag, napraforgó, földimogyoró, egyéb magvak
5. Vattacukor, cukorka
6. Fagylalt jégkrém
7. Áványvíz, üdítõital, kávéital, nyers tej
8. Büfétermék a szeszes ital kivételével
9. Sütõipari termékek
10. Elõrecsomagolt sütemények, édességek

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2010

 közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 21/2010

megnevezés sorszám
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 1. Pattogatott kukorica
2. Fõtt kukorica
3. Sült gesztenye
4. Pirított tökmag, napraforgó, földimogyoró, egyéb magvak
5. Vattacukor, cukorka
6. Fagylalt, jégkrém
7. Ásványvíz, üdítõital, kávéital, nyers tej
8. Büfétermék 
9. Sütõipari termék
10. Elõrecsomagolt sütemények, édességek

 Krizsán Renáta Márta 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

22/2010 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 57., 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 57.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 57., 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20642534

 statisztikai szám: 603928663213231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.08.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Velence közterület

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

22/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2010

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 22/2010

megnevezés sorszám

25  Óra- és ékszer

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 DAN-DOR Kebab Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

23/2010 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1. D. ép., 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1. D. ép.

0709018404

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 226799615610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.08.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Velence közterület

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

23/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2010

 közterületi értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 23/2010

megnevezés sorszám
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 Közterületen forgalmazott termékek:
7. Fõtt kukorica
11. Fagylalt, jégkrém
12. Ásványvíz, üdítõital, kávéital, nyers tej
13. Büfétermék
14. Sütõipari termék
15. Elõrecsomagolt sütemények, édességek
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 Somogyi Gáborné 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

24/2010 neve:

 címe:  4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 45., 4400 Nyíregháza, Kiss Ernõ u. 45.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 45.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  20970685

 statisztikai szám: 604726756102311

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.16.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 51.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

24/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 24/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

 III / 3. Üzletek 24/2010

 2481 Velence, Tópart u. 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Ica néni lángossütõje  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  5

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.16.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Kalamáris 2000 Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

25/2010 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Fõ u. 11., 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 11.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 11. 

0709006317

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 116043234762113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.09.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 Vásár vagy piac 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

25/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2010

 vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 25/2010

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

16  Könyv

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

25  Óra- és ékszer

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59  Ásványok
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 Ható és Társa Építõipari Bt. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

26/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Köves u. 6. , 2481

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Köves u. 6.

0706013732

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 222323624333212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.06.29.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 9.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

26/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 26/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 26/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 26/2010

 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 9. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 9/V Faház Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  88

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.06.29.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kármán Sebestyén 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

27/2010 neve:

 címe:  2481 Velence , Fõ u. 68., 2481 Velence, Fõ u. 68.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Fõ u. 68.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  17619317

 statisztikai szám: 600284665610231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.09.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence , Fõ u. 68.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

27/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 27/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

 III / 2. Jövedéki termékek 27/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör
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bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 27/2010

 2481 Velence , Fõ u. 68. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Édes Velence Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 15

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.04.07.

 Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

29/2010 neve:

 címe:  1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41., 1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41.

0109726252

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132593145510113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.10.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

64



64

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

29/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 29/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 29/2010

megnevezés sorszám

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

 III / 3. Üzletek 29/2010

 2481 Velence, Béke u. 4481 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Velence Resort & Spa, Spa Recepció Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  4000

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.09.02.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Televagyok Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

30/2010 neve:

 címe:  1073 Budapest, Osvát u. 9., 1073 Budapest, Osvát u. 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1073 Budapest, Osvát u. 9.

0109929887

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 116804175630113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.10.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 51.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

30/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 30/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 30/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
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 III / 2. Jövedéki termékek 30/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 30/2010

 2481 Velence, Tópart u. 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Gyros Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  40

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 10

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.10.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

11:00 - tól 02:00 - ig

11:00 - tól 03:00 - ig

11:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Televagyok Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

31/2010 neve:

 címe:  1073 Budapest, Osvát u. 9., 1073 Budapest, Osvát u. 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1073 Budapest, Osvát u. 9.

0109929887

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 116804175636113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.10.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 51.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

31/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 31/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 31/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 31/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 31/2010

 2481 Velence, Tópart u. 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Black Beard Music Pub Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  230

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.10.

 Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Televagyok Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

32/2010 neve:

 címe:  1073 Budapest, Osvát u. 9. , 1073 Budapest, Osvát u. 9.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1073 Budapest, Osvát u. 9.

0109929887

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 116804175630113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.10.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 51.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

32/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 32/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 32/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

20  Illatszer, drogéria

27  Játékáru

 III / 2. Jövedéki termékek 32/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 32/2010

 2481 Velence, Tópart u. 51. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vegyeske ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  110

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 10

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.10.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

08:00 - tól 23:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Majer Mirror Kereskedelmi Bt. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

33/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, XIV. u. 88., 2481 Velence, XIV. u. 88.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, XIV. u. 88

0706015094

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 225908464711212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.07.10.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Zárt u. 16.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

33/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 33/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 33/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.6  Hal

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 3. Üzletek 33/2010

 2481 Velence, Zárt u. 16. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Faház ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.10.

 Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Tópart Optika Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

35/2010 neve:

 címe:  2483 Gárdony, Barabás M. u. 16., 2483 Gárdony, Barabás M. u. 16.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Barabás M. u. 16.

0709018788

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 227723942670113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.08.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Balatoni út 65.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

35/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 35/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 35/2010

megnevezés sorszám

39  Optikai cikk

 III / 3. Üzletek 35/2010

 2481 Velence, Balatoni út 65. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Tópart Optika Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  41

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.08.03.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 18:00 - ig

09:00 - tól 16:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Zsuzsmanka Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

36/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, V. u. 43., 2481

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, V. u. 43.

0709016378

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 147425744779113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.08.05.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

78

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, V. u. 43.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

36/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 36/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 36/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 36/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 36/2010

 2481 Velence, V. u. 43. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 "Fekete Bárány" - Fagyizó, Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16,76

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.05.20.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Junior Vendéglátó Zrt. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

37/2010 neve:

 címe:  1095 Budapest, Mester u. 29-31., 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

0110042394

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 109297645629114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.08.16.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szent Erszébet tér 1. (Meseliget Óvoda)

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

37/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 37/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 37/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 37/2010

 2481 Velence, Szent Erszébet tér 1. (Meseliget Óvoda) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Meseliget Óvoda tálalókonyha  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.08.16.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Junior Vendéglátó Zrt.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

38/2010 neve:

 címe:  1095 Budapest, Mester u. 29-31., 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

0110042394

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 109297645629114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.08.16.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ út 26. (Meseliget Óvoda)

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

38/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 38/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 38/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 38/2010

 2481 Velence, Fõ út 26. (Meseliget Óvoda) kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Meseliget Óvoda tálalókonyha  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.08.16.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Junior Vendéglátó Zrt. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

39/2010 neve:

 címe:  1095 Budapest, Mester u. 29-31., 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1095 Budapest, Mester u. 29-31.

0110042394

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 109297645629114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.08.17.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Kis u. 3.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

39/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 39/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 39/2010

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 39/2010

 2481 Velence, Kis u. 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Ny. Ált
Isk. - tálalókonyha  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.08.16.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

06:00 - tól 13:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Alba Antik Litera Kft. 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

40/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Határ u. 7., 2481 Velence, Határ u. 7.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Határ u. 7.

0709018972

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 229227884791113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.09.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

86



86

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 -

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

40/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 40/2010

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 40/2010

megnevezés sorszám

46  Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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 Domare Számviteli, Tanácsadó és Szolg. Kft.

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

43/2010 neve:

 címe:  8096 Sukoró, Berkenye u. 6., 8096 Sukoró, Berkenye u. 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8096 Sukoró, Berkenye u. 6.

0709011515

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 128936436920113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.05.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Ország út 92.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

43/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 43/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 43/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 3. Üzletek 43/2010

 2481 Velence, Ország út 92. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sváb Pékség Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  15

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.08.05.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 11:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Veisz Zoltán 

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

44/2010 neve:

 címe:  2483 Gárdony, Posta u. 14., 2483

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Posta u. 14.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21727650

 statisztikai szám: 606084465630231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.07.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Iskola u. 2/a.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

44/2010

90



 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 44/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 44/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 2. Jövedéki termékek 44/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 44/2010

 2481 Velence, Iskola u. 2/a. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Platán Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  50

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.10.08.

 Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Jeges György   B-52

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

45/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Szabolcsi út 47., 2481 Velence, Szabolcsi út 47.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Szabolcsi út 47.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21850496

 statisztikai szám: 606390974711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.10.28.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szabolcsi út 47.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

45/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 45/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 45/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
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20  Illatszer, drogéria

24  Palackos gáz

27  Játékáru

29  Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 45/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 45/2010

 2481 Velence, Szabolcsi út 47. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Bio-Süti Élelmiszerbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  74

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.10.28.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Horváth Katalin   B-53

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

46/2010 neve:

 címe:  2483 Gárdony, Szabadság út 32., 2483 Gárdony, Szabadság út 32.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Szabadság út 32.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21895596

 statisztikai szám: 606465124771231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.11.04.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tópart u. 39.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

46/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 46/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 46/2010

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

43  Emlék- és ajándéktárgy

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

 III / 3. Üzletek 46/2010

 2481 Velence, Tópart u. 39. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Vegyes Ruházati Kiskereskedelem Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  18

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.11.04.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.  B-54

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

47/2010 neve:

 címe:  1117 Budapest, Október 23. u. 18., 1117 Budapest, Október 23. u. 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1117 Buapest, Október 23. u. 18.

0110041683

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 106257902320114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.11.13. 2010.11.24.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence 625/15 hrsz, M7 autópálya 45 km

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

47/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 47/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 47/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

24  Palackos gáz

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru
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30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 III / 2. Jövedéki termékek 47/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 47/2010

 automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 47/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 3. Üzletek 47/2010

 2481 Velence 625/15 hrsz, M7 autópálya 45 km kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 MOL Üzemanyagtöltõ Állomás  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  200

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.01.05.

 Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.   B-55                                                                                       

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

48/2010 neve:

 címe:  1117 Budapest, Október 23. u. 18., 1117 Budapest, Október 23. u. 18.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1117 Budapest, Október 23. u. 18.

0110041683

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 106257902320114

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.11.13. 2010.11.24.  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence 539/13 hrsz, M7 autópálya 44 km

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

48/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 48/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 48/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
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1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

24  Palackos gáz

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

30  Virág és kertészeti cikk

32  Állateledel, takarmány

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

49  Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50  Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

 III / 2. Jövedéki termékek 48/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 48/2010

 automatából történõ értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 48/2010

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

 III / 3. Üzletek 48/2010

 2481 Velence 539/13 hrsz, M7 autópálya 44 km kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 MOL Üzemanyagtöltõ Állomás Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  200

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2009.08.10.

 Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Biobronz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  B-56

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

49/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Felszabadulás út 2-3., 2481 Velence, Felszabadulás út 2-3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Felszabadulás út 2-3.

0709018223

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 226358064791113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.12.01.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 -

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

49/2010
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 49/2010

 csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 49/2010

megnevezés sorszám

20  Illatszer, drogéria

59  Kozmetikai dekortermékek

 Kah Henrik  B-57

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

50/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Enyedi köz 6., 2481 Velence, Enyedi köz 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Enyedi köz 6.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  319606

 statisztikai szám: 611855224789231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.12.04.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tó u. 4505/B/1

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

50/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 50/2010

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 50/2010

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27  Játékáru

38  Fotócikk

39  Optikai cikk

42  Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 50/2010

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 50/2010

 2481 Velence, Tó u. 4505/B/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Mini ABC Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  22

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.12.04.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Ligeti Béláné  B-58

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

51/2010 neve:

 címe:  2481 Velence, Hegyalja u. 7., 2481 Velence, Hegyalja u. 7.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Hegyalja u. 7.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  21476397

 statisztikai szám: 605610064799231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2010.12.07.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 -

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

51/2010

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 51/2010

 üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

X Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 51/2010

megnevezés sorszám

59  Egészség megõrzõ medical termékek 
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 Kõfészek Kereskedelmi és Mérnöki Kft.   B-59

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

1/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Kócsag u. 4., 2481 Velence, Kócsag u. 4.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Kócsag u. 4. 

0709019048

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 229412594711113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.01.20.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Kócsag u. 4.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

1/2011
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20  Illatszer, drogéria

27  Játékáru

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 1/2011

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 1/2011

 2481 Velence, Kócsag u. 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Kócsag Élelmiszerüzlet Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  25

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.01.20.

 Hétfõ 06:15 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:15 - tól 20:00 - ig

06:15 - tól 20:00 - ig

06:15 - tól 20:00 - ig

06:15 - tól 20:00 - ig

07:00 - tól 16:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 TRIÁSZ Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolg. Kft. B-60

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

2/2011 neve:

 címe:  8096 Sukoró, Hajnal u. 3., 8096 Sukoró, Hajnal u. 3.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8096 Sukoró, Hajnal u. 3.

0709013161

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 128254917420113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.02.24.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 16.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

2/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 2/2011

megnevezés sorszám

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

6  Lábbeli- és bõráru

16  Könyv

20  Illatszer, drogéria

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

43  Emlék- és ajándéktárgy

59  Ásványok, ásványból készült ékszerek
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 III / 3. Üzletek 2/2011

 2481 Velence, Fõ u. 16. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Herbárium Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.02.04.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

14:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Sütiskuckó Kft.  B-61

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

3/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Zárt u. 9. , 2481

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Zárt u. 9.

0709019872

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 231452505610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.03.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Zárt u. 9. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

3/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 3/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

43  Emlék- és ajándéktárgy

 III / 2. Jövedéki termékek 3/2011

   megnevezés

alkoholtermék
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sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 3/2011

 2481 Velence, Zárt u. 9.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Rózsa Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  70

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.03.03.

 Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

12:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

10:00 - tól 23:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velencei Vízcsepp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  B-62

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

4/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Fõ u. 138., 2481 Velence, Fõ u. 138.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Fõ u. 138.

0709020012

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 231809835510113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.03.19.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 138.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

4/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 4/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 3. Üzletek 4/2011

 2481 Velence, Fõ u. 138. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

117



 Velencei Panzió Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  12

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.03.19.

 Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

11:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kaltob Építõipari, Kereskedelmi és Szolg. Bt.  B-63

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

5/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Tóbíró-strand 4510/23 h, 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2475 Kápolnásnyék, Bartók u. 33.

0706004021

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 220530204525212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.03.19.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tóbíró-strand

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

5/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 5/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

59  Strandcikk
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 III / 2. Jövedéki termékek 5/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 5/2011

 2481 Velence, Tóbíró-strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Board Oazis Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  100

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.03.19.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

09:00 - tól 23:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 MED-FAIR Egészségügyi Szolgáltató Kft.  B-64

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

6/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Balatoni út 65., 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1205 Budapest, Kossuth u. 177.

0109684463

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 119426893250113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.03.24.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Balatoni út 65.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

6/2011
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 6/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 6/2011

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

28
 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

 III / 3. Üzletek 6/2011

 2481 Velence, Balatoni út 65. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Gyógyászati és Egészségmegõrzõ Szaküzlet  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  76

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.03.31.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 TPS Kereskedelmi Kft.  B-65

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

7/2011 neve:

 címe:  2481  Velence, Széchenyi u. 1378/3/A , 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 26.

0709018498

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 227065535610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.04.05.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

123

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481  Velence, Széchenyi u. 1378/3/A 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

7/2011
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 7/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 7/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

 III / 2. Jövedéki termékek 7/2011

   megnevezés

alkoholtermék

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 7/2011

 2481  Velence, Széchenyi u. 1378/3/A  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 V-MAX Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  130

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.04.09.

 Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

14:00 - tól 04:00 - ig

14:00 - tól 04:00 - ig

14:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Takács Istvánné  B-66

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

8/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Cserje u. 4413/24 hrsz, 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2483 Gárdony, Babits M. u. 10.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  5350219

 statisztikai szám: 462333815610231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.04.18.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Cserje u. 4413/24 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

8/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 8/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 8/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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 III / 2. Jövedéki termékek 8/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 8/2011

 2481 Velence, Cserje u. 4413/24 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Viki Falatozó  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  16

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.04.14.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

09:00 - tól 21:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Galambos László  B-67

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

9/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Gerle u. 15., 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Gerle u. 15.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  7186118

 statisztikai szám: 637115614711231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.05.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Európa Park 1623/3 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

9/2011
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 9/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 9/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

 III / 3. Üzletek 9/2011

 2481 Velence, Európa Park 1623/3 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Lángosos Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  39

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 10

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.03.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Patkós Tímea   B-68

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

10/2011 neve:

 címe:  2097 Pilisborosjenõ, Bécsi út 15/1., 2097 Pilisborosjenõ

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2097 Pilisborosjenõ, Bécsi út 15/1.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  18179014

 statisztikai szám: 600883124789231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.05.05.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi-strand

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

10/2011
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 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 10/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 10/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 10/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

 III / 3. Üzletek 10/2011

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi-strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fapuma Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  27

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.05.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Gabiota Sörözõ, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.  B-69

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

11/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Zárt u. 13. 1707 hrsz, 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Zárt u. 13. 1707 hrsz

0709020399

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233454435630113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.05.17.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szabolcsi út 6.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

11/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 11/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 11/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 11/2011

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 11/2011

 2481 Velence, Szabolcsi út 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Sétány-Sörbár Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  80

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 50

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.17.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 24:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

07:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 EX/T Csemege Bt.    B-70

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

12/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Felszabadulás út 28., 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Felszabadulás út 28.

0706006256

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 220747134711212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.05.18.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Szabolcsi út 6.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

12/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 12/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 12/2011

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12  Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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5
 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6  Lábbeli- és bõráru

7  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11  Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

15  Szaniteráru

16  Könyv

17  Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18  Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

20  Illatszer, drogéria

25  Óra- és ékszer

27  Játékáru

30  Virág és kertészeti cikk

43  Emlék- és ajándéktárgy

45  Kreatív-hobbi és dekorációs termék

 III / 2. Jövedéki termékek 12/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 12/2011

 2481 Velence, Szabolcsi út 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Ajándék Shop Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  28

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.18.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 17:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Faragó Róbertné  B-71

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

13/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Fõ u. 15., 2481 Velence, Fõ u. 15.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence,  Fõ u. 15.

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  4736197

 statisztikai szám: 465959624764231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.05.26.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 15.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

13/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 13/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 13/2011

megnevezés sorszám

26
 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

 III / 3. Üzletek 13/2011

 2481 Velence, Fõ u. 15. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fogas-Sport Horgászcikk Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  43

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2010.02.12.

 Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 17:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

06:30 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Dyanna Vendéglátó és Szolg. Bt.   B-72

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

14/2011 neve:

 címe:  6321 Újsolt, Rákóczi u. 53., 6321 Újsolt, Rákóczi u. 53.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 6321 Újsolt, Rákóczi u. 53.

0306115457

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 219561885610212

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.08.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.

139



139

 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi-strand 7. büfé

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

14/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 14/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 14/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs
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1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 14/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 14/2011

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi-strand 7. büfé kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Danilo Konyhája  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  60

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2004.05.28.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

09:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Horváth Gáborné   B-73

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

15/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Orgona u. 6. , 2481 Velence, Orgona u. 6.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Orgona u. 6. 

 

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:  2658824

 statisztikai szám: 614359205610231

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Cserje u. 55. , strand

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

15/2011
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

FMK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 2011. június 01. napján kiadott 16.13/917-2/2011. számú határozata alapján engedélyezi
hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel forgalmazását.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 15/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 15/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

 III / 2. Jövedéki termékek 15/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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 III / 3. Üzletek 15/2011

 2481 Velence, Cserje u. 55. , strand kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Lángosos Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  -

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.03.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

09:00 - tól 20:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Green Beach Kft.  B-74

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

16/2011 neve:

 címe:  2030 Érd, Betonozó u. 56. , 2030 Érd, Betonozó u. 56.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2030 Érd, Betonozó u. 56. 

1309147329

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233644955530113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Cserje u. 54. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

16/2011

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

FMK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 2011. június 03. napján kelt 16.13/931-1/2011. sz. határozata alapján engedélyezi hûtést
igénylõ tej, tejtermék, meleg, hideg étel, hûtést igénylõ cukrászati készítmény (jégkrém) forgalmazását.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 16/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 16/2011

megnevezés sorszám
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1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 16/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 16/2011

 2481 Velence, Cserje u. 54.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Camping Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  14

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.03.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig

10:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Fincsi-Hullám Vendéglátóipari Kft.   B-76

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

17/2011 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 60, 8000 Szfvár.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 60.

0709020509

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233721245629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.03.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Európa Park 1623/16 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

17/2011
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Szfvár-i kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal Gárdonyi Élelmiszer-higiéniai Kirendeltség 16.13/933-2/2011.
számú határozata alapján hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel, hûtést igénylõ cukrászati készítmény
(helyben készített fagylalt) az üzletben forgalmazható.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 17/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 17/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

 III / 3. Üzletek 17/2011

 2481 Velence, Európa Park 1623/16 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Fincsi Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  45

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.04.

 Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Fincsi-Hullám Vendéglátóipari Kft.   B-75

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

18/2011 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 60, 8000 Szfvár.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 60.

0709020509

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233721245629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.04.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Európa Park 1623/7 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

18/2011

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

FMK Élelmiszerláng-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 16.13/934-2/2011. számú határozata alapján az
üzletben hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel forgalmazható.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 18/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 18/2011

megnevezés sorszám
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1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 18/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 18/2011

 2481 Velence, Európa Park 1623/7 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Hullám Sörözõ Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  45

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.04.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Supalova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   B-77

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

19/2011 neve:

 címe:  8083 Csákvár, Árpád u. 9/a., 8083 Csákvár

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8083 Csákvár, Árpád u. 9/a.

0709020443

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 233578915629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.11.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence Tópart u. 53., 1367/2 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

19/2011
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 2011. január 27.
napján kiadott 16.13/239/2011. számú határozata értelmében az üzletben friss hús (tõkehús, baromfi), hûtést igénylõ
tej, tejtermék, meleg, hideg étel, hûtést igénylõ cukrászati készítmény ( nem helyben készített fagylalt) forgalmazható.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 19/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 19/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.5  Hús-és hentesáru

1.6  Hal

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
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4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

 III / 2. Jövedéki termékek 19/2011

   megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 19/2011

 2481 Velence Tópart u. 53., 1367/2 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Velence Terasz Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  280

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 290

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.11.

 Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

12:00 - tól 05:00 - ig

12:00 - tól 05:00 - ig

12:00 - tól 02:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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 Dolya Meat Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  B-78

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

20/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Fõ u. 66. , 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Fõ u. 66.

0709020187

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 232940795629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.15.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 66. 

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

20/2011
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

FMK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 16.13/525-6/2011. számú határozata engedélyezi friss hús, hûtést igénylõ tej és
tejtermék, meleg,hideg étel forgalmazását.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 20/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 20/2011

megnevezés sorszám

1.1  Meleg-, hideg étel

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4  Cukrászati készítmény, édesipari termék

 III / 2. Jövedéki termékek 20/2011

   megnevezés

sör

 III / 3. Üzletek 20/2011

 2481 Velence, Fõ u. 66.  kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Velence Lake Steak Coffee, Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  101,84

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

 20

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.15.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

08:00 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Dolya Meat Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  B-79

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

21/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Fõ u. 66., 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Fõ u. 66.

0709020187

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 232940795629113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.15.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Fõ u. 66.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

21/2011

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/ 5. pont alapján)  

FMK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 16.13/525-6/2011. számú határozata alapján az
üzletben friss hús, hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel forgalmazható.

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 21/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 21/2011

megnevezés sorszám
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1.5  Hús-és hentesáru

1.11
 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

 III / 3. Üzletek 21/2011

 2481 Velence, Fõ u. 66. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Velence Lake Steak Coffee, Húsbolt Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  101,84

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.15.

 Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Rianna Kft.  B-80

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

22/2011 neve:

 címe:  8000 Székesfehérvár, Palotai út 25., 8000 Szfvár.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 8000 Székesfehérvár, Palotai út 25.

0709014227

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 172347237729113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.17.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tó u. 4505/C/4 hrsz

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

22/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 22/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 22/2011

megnevezés sorszám

3
 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6  Lábbeli- és bõráru

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

 III / 3. Üzletek 22/2011

 2481 Velence, Tó u. 4505/C/4 hrsz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Rianna  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  30

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.17.

 Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

12:00 - tól 18:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

  - tól   - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velence Termál Fejlesztési és Szolg. Kft.   B-81

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

23/2011 neve:

 címe:  1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41., 1106 Budapest

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41. 

0109726252

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132593145510113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.21.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tó u. 4-6.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

23/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 23/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 23/2011

megnevezés sorszám

4  Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

59  gyermek evõeszközök, tányérok, poharak

 III / 3. Üzletek 23/2011

 2481 Velence, Tó u. 4-6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Velence Resort & Spa, Szálloda Recepció Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  15

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2008.12.12.

 Hétfõ 00:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

00:00 - tól 24:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Velenc Termál Fejlesztési és Szolgáltató Kft.   B-82

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

24/2011 neve:

 címe:  1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41., 1106 Budapest

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1106 Budapest, Keresztúri u. 39-41.

0109726252

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 132593145510113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.21.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Tó u. 4-6.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

24/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 24/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

 III / 1. Termékkörök 24/2011

megnevezés sorszám

20  Illatszer, drogéria

 III / 3. Üzletek 24/2011

 2481 Velence, Tó u. 4-6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 Velence Resort & Spa, Fürdõ Recepció Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  9

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.05.11.

 Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 22:30 - ig

08:00 - tól 21:30 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Sütiskuckó Kft.   B-83

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

25/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Zárt u. 9., 2481 Velence, Zárt u. 9. 

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Zárt u. 9.

0709019872

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 231452505610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.23.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi strand 14. büfé

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

25/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 25/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 25/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 25/2011

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

köztes alkoholtermék

 III / 3. Üzletek 25/2011

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi strand 14. büfé kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Margó mama palacsintázója  Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.23.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Sütiskuckó Kft.  B-84

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

26/2011 neve:

 címe:  2481 Velence, Zárt u. 9, 2481 Velence

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 2481 Velence, Zárt u. 9.

0709019872

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 231452505610113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.23.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi strand 15. büfé

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

26/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 26/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

Igen N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 26/2011

megnevezés sorszám

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, édesipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 2. Jövedéki termékek 26/2011

   megnevezés
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alkoholtermék

sör

bor

 III / 3. Üzletek 26/2011

 2481 Velence, Enyedi u. 4511/2 hrsz, Északi strand 15. büfé kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

 Falóka Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  20

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.23.

 Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

09:00 - tól 19:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:

 Kid S&B Kereskedelmi és Szolg. Kft.   B-85

 I. A kereskedõ Nyilvántartás 
száma

27/2011 neve:

 címe:  1223 Budapest, Húr u. 9. C ép. 4.lház, 1223 Bp.

 székhelye:

 cégjegyzékszáma:

 1223 Budapest, Húr u. 9. C ép. 4.lház

0109268025

 kistermelõ regisztrációs száma:   

 vállalkozói nyilvántartási száma:   

 statisztikai szám: 108898885140113

 I / 1. A kereskedelmi tevékenység

 kezdése:  módosítása:  megszûnése:2011.06.23.   

 Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az 
 adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvánta rtási szám, hogy melyik kereskedõhöz 
 tartozik.
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 II. A kereskedelmi tevékenység helye

 2481 Velence, Széchenyi u. 13.

 Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

  

 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskede lem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködés i
 területével érintett települések, vagy - ha a tevé kenység egy egész megyére vagy az ország egészére k iterjed - a 
 megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

 Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terül etével érintett települések, vagy - ha a tevékenysé g egy 
 egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a  megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

  

27/2011

 II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 27/2011

 üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

 Megnevezése

N e m N e m 

Kereskedelmi  ügynöki 
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

 III / 1. Termékkörök 27/2011

megnevezés sorszám

1.2  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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

1.7  Zöldség- és gyümölcs

1.8  Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

 III / 3. Üzletek 27/2011

 2481 Velence, Széchenyi u. 13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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 XIII. kerület Ifjúsági Tábor Büfé Üzlet elnevezése:

 alapterülete (m2):  14

 Vendéglátó üzlet esetében
 a befogadóképessége:

  

 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók 
 könyve használatba vételének idõpontja: 2011.06.23.

 Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

 Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

07:30 - tól 22:00 - ig

 

Egyéb nyitvatartás:
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