
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

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

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzleteket mûködtetõ kereskedõk esetében a jelen nyilvántartás
csak azokat a nyilvántartási területeket jeleníti meg, ahol adat van. (Az adatátviteli kötelezettség
miatt több adat nem áll rendelkezésre.)



Bánor Szennyvízkezelési, Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2009neve:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 71., 2481 Velence, Fõ u. 71.

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:2009.12.16.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Filléres Flanc - Klára BazárÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 71.,

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- 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

09:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig
874/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2009

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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Juditka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2009neve:

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:2009.12.17.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Juditka ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, XIV. u. 79.,

alapterülete (m2): 75

helyrajzi száma:

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
2809

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Majer Mirror Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2009neve:

címe: 2481 Velence, Zárt u. 16/K., 2481 Velence, Zárt u. 16/K

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:2009.07.20.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Faház ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Zárt u. 16/K.,

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

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 17:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig
1623/19

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Illatszer, drogéria20
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Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Edrex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2009neve:

címe: 2481 Velence , Templom köz 1-3., 2481 Velence, Templom köz 1-3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8096 Sukoró, Fehérvári út 1.

0709012924

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139194650130113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.06.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Kertészeti ÁrudaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence , Templom köz 1-3.,

alapterülete (m2): 10

helyrajzi száma:

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 13:00 - ig

- tól - ig
889,883/4-5,881/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2009

megnevezéssorszám

Zöldség- és gyümölcs1.7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Palackos gáz24

Virág és kertészeti cikk30

Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

37

59 Évelõ növények
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Domare Számviteli, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2009neve:

címe: 2481 Velence, Ország út 92., 2481 Velence, Ország út 92.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Csokonai u. 51.

0709011515

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 128936436920113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.08.05. 2010.10.12.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Sváb Pékség MintaboltÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Ország út 92.,

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

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

- tól - ig
928/11

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2009

megnevezéssorszám

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

1.11
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Gentima Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2009neve:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 191. , 2481 Velence, Fõ u. 191.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Radnóti u. 8.

0709017096

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148937285610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.10.02. 2011.10.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Vitorlás VendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 191.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 10:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - 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 20:00 - ig

10:00 - tól 20:00 - ig
894

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

Gentima Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2009neve:

címe: 2481 Velence, Tóbíró köz 1046 hrsz, 2481 Velence, Tóbíró köz 1046 hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Radnóti u. 8.

0709017096

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 148937285610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.10.02.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Pampuska Büfé-SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tóbíró köz 1046 hrsz,

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

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
1046

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

11



Palágyi Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2009neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8096 Sukoró, Erdõalja u. 4.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-585917

statisztikai szám: 655526636510231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.02.13.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Menü CenterÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 66.,

alapterülete (m2): 130

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

14:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
1013

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Györe Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2009neve:

címe: 2481 Velence, IX. u. 23., 2481 Velence, IX. u. 23.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, IX. u. 21.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-332584

statisztikai szám: 631286064674231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2006.02.21. 2011.03.08.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

RaktárÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, IX. u. 23.,

alapterülete (m2): 15

helyrajzi száma:

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

- tól - ig

- tól - ig
3771

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2009

megnevezéssorszám

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

Lábbeli- és bõráru6

Vasáru, barkács, és építési anyag14
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59 Tûzoltófelszerelés, gumi tömlõ + lemez

Sof-Chem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2009neve:

címe: 2481 Velence, Tó u. 1/A. , 2481 Velence, Tó u. 1/A.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1095 Budapest, Lechner Ö. fasor 1.

0109464335

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 120867824675113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.14. 2011.04.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Part Kávézó  (szept 01 - ápr. 30-ig zárva)Üzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tó u. 1/A. ,

alapterülete (m2): 129

helyrajzi száma:

Hétfõ 12:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

12:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig

10:00 - tól 22:00 - ig
4505/A/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 10/2009

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

59 kimért/csomagolt mogyoró, chips

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Andarihab Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2009neve:

címe: 2481 Velence. Ország út 14., 2481 Velence, Ország út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence. Ország út 14.

0709016007

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 146607481082113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.09.02. 2014.05.12. 2016.09.16.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Andi Süti SzalonÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence. Ország út 14.,

alapterülete (m2): 18,3

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- 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
805

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2009

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Garai Árpádné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2009neve:

címe: 2481 Velence, Tó u. 4-6., 2481 Velence, Tó u. 4-6.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Agárd, Õsz u. 3487 hrsz

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-332515

statisztikai szám: 460181334774231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.12.18.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Böbe ButikÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tó u. 4-6.,

alapterülete (m2): 3,85

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig

07:30 - tól 19:00 - ig
4481

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 12/2009

megnevezéssorszám

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

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

3

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

Lábbeli- és bõráru6

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tüzelõanyag23

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

59 strandcikkek (matrac, úszógumi)

Onibi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2009neve:

címe: 2481 Velence, Zárt u. 1623/2/B hrsz. , 2481 Velence, Zárt u. 1623/2/B

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Kemény Zs. u. 7.

0709016472

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 147627474762113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.08.05. 2010.02.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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SulikamraÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Zárt u. 1623/2/B hrsz. ,

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

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
1623/2/B

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 13/2009

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 13/2009

megnevezéssorszám

Könyv16

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

Illatszer, drogéria20
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Deméte Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 2481 Velence, Iskola u. 2/B., 2481 Velence, Iskola u. 2/B.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék, Petõfi u. 32.

0709014427

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 142771934771113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.15.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Angol használtruhaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Iskola u. 2/B.,

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

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
1851/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

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

Lábbeli- és bõráru6

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

Galambosné Nagy Viktória

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Mikszáth K. u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 18179320

statisztikai szám: 600884915610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.05.27. 2010.05.10. 2011.04.15.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Viki FalatozóÜzlet elnevezése:

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

alapterülete (m2): 16

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig
4413/24

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Lina '03 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1014 Budapest, Országház u. 4. I/6.

0106764903

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 219573475610212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.06.02.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Lina BüféÜzlet elnevezése:

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

alapterülete (m2): 34

helyrajzi száma:

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
4511/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ
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dohánygyártmány

Gasztro-Nass Vendéglátóipari Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék, Fõ u. 14.

0709015912

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 146422165630113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2009.04.06.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Nass SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Felszabadulás út 3.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

06:30 - tól 22:00 - ig

07:00 - tól 22:00 - ig
724/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1
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III / 2. Egyéb termékkörök 4/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Nagy Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Tavasz u. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-332918

statisztikai szám: 464907885610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.03.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Veller Lajos

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2010neve:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 29., 2481 Velence, Szabolcsi út 29.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Szabolcsi út 29.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-333003

statisztikai szám: 613452144675231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.04.12.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

-Üzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 29.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2010

megnevezéssorszám
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Palackos gáz24

Talabér és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 1412/3 hrs, 2481 Velence, Szabolcsi út 1412/3 hrsz

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Bekötõ u. 1.

0709011976

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136746835610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.07.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Fapuma BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 1412/3 hrsz

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig

- tól - ig
1412/3

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 7/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

Szabó Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481  Velence, Ország út 13., 2481 Velence, Ország út 13.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4633245

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.21.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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"Velence" Autó és GumiszervízÜzlet elnevezése:

címe: 2481  Velence, Ország út 13.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

- tól - 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
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2010

megnevezéssorszám

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Tóthné Quentell Ibolya

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

9/2010neve:

címe: 2481 Velence, Ország út 78., 2481 Velence, Ország út 78.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Ország út 78.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4572139

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Ibolya ButikÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Ország út 78.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

Hétfõ 14:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:30 - ig

14:00 - tól 19:30 - ig

09:00 - tól 19:30 - ig

09:00 - tól 19:30 - ig

09:00 - tól 19:30 - ig

09:00 - tól 19:30 - ig

09:00 - tól 19:30 - ig
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 9/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 9/2010

megnevezéssorszám

59 Tóto-lottó, sorsjegy, jegyértékesítés, telefonkártya

Orisek Zoltán

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 2481 Velence, Panoráma út 37., 2481 Velence, Panoráma út 37.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Panoráma út 37.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-117890

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.23.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

30



Orbán KisvendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Panoráma út 37.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

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
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 10/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 10/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Mayláth Endre

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 2481 Velence, Sárgaföldes út 14., 2481 Velence, Sárgaföldes út 14.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Sárgaföldes út 14.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-164147

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.08.04.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Velence Bence-hegyi BorkertÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Sárgaföldes út 14.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig

16:00 - tól 22:00 - ig
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 11/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 11/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Emlék- és ajándéktárgy43
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Tóth Jánosné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

12/2010neve:

címe: 2481 Velence, Felszabadulás út 12., 2481 Velence, Felszabadulás út 12.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Felszabadulás út 12.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3738471

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Palackozott Italok BoltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Felszabadulás út 12.,

alapterülete (m2): -

helyrajzi száma:

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 13:00 - ig

08:00 - tól 10:00 - ig
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 12/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 2. Egyéb termékkörök 12/2010

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Heiden Ferenc

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 2481 Velence,  Iskola u. 42., 2481 Velence, Iskola út 42.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Iskola u. 42.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3973678

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1997.06.02.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Mecsek Fûszért Zrt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 2481 Velence, Iskola u. 2., 2481 Velence, Iskola u. 2.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7623 Pécs, Megyeri út 59.

0210060013

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105861384639114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.09.22. 2016.07.18.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Maxi Coop ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Iskola u. 2.,

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - 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 13:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig
-

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 14/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 14/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2
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Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

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

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Sénik István

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 2481 Velence, Templom köz 8., 2481 Velence, Templom köz 8.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Templom köz 8.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-301255

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1993.05.05.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Trend-Direkt Export-Import Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

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: 100205054711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2005.03.21. 2010.04.30. 2012.02.01.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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CBA Napfény ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 75.,

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

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 14:30 - ig

07:30 - tól 11:30 - ig
875/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 16/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 16/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17
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Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)18

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

Numizmatikai termék44

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Trend-Direkt Export-Import Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

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: 100205054711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.04.30. 2010.05.25.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Velence 2004 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1027 Budapest, Kacsa u. 7. fsz. 3.

0109722189

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 131732925610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2004.02.26. 2010.05.31.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Oázis Snack BárÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, M7 autópálya 625 hrsz

alapterülete (m2): 66

helyrajzi száma:

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
625

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 18/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 18/2010

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Játékáru27

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Drink-Varázs Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 2481 Velence, Honvéd ltp. 3. , 2481 Velence, Honvéd ltp. 3.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Honvéd ltp. 3.

0706013714

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:1999.02.10. 1899.12.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Sétány SörbárÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 9.

alapterülete (m2): 20

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

06:00 - tól 02:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 19/2010

Egyéb nyitvatartás:
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Televagyok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

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: 118041756301113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.16. 2011.12.13.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Vegyeske ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tópart u. 51.

alapterülete (m2): 110

helyrajzi száma:

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
1367/17

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 20/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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III / 2. Egyéb termékkörök 20/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

Lábbeli- és bõráru6

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

45



Televagyok Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

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:2010.07.16. 2011.12.13.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Black Beard Music PubÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tópart u. 51.

alapterülete (m2): 250

helyrajzi száma:

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
1367/17

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 21/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 21/2010

megnevezéssorszám
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Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Jeges Annamária

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 2475 Kápolnásnyék, Fõ u. 55., 2475

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2475 Kápolnásnyék, Fõ u. 55.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 24560730

statisztikai szám: 605759164711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.10.12. 2010.11.03.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

47



Bio-Süti ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 47.

alapterülete (m2): 74

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig
1865

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 22/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 22/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11
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Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

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

3

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

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Palackos gáz24

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Jeges György   M 198-8

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

23/2010neve:

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 mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Bio-Süti ÉlelmiszerboltÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 47.

alapterülete (m2): 74

helyrajzi száma:

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
1865

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 23/2010

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2
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III / 2. Egyéb termékkörök 23/2010

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

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

3

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

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Palackos gáz24

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Fotócikk38
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Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Kõfészek Kereskedelmi és Mérnöki Kft.   M-456

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

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:2011.01.24. 2013.06.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Kócsag ÉlelmiszerüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Kócsag u. 4.

alapterülete (m2): 25

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

06:30 - tól 19:00 - ig

07:00 - tól 15:00 - ig

- tól - ig
2204

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12
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Dohányterméket kiegészítõ termék2

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Kah Henrik  M-455

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2011neve:

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:2011.02.07. 2012.05.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Mini ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tó u. 4505/B/1 hrsz

alapterülete (m2): 22

helyrajzi száma:

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
4505/B/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3
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Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)4

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

Fotócikk38

Optikai cikk39

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Sütiskuckó Kft.   M-457

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

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:2011.04.20.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Rózsa BüféÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Zárt. u. 9.

alapterülete (m2): 63

helyrajzi száma:

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
1705/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2011

megnevezéssorszám
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Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Dohányterméket kiegészítõ termék2

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Fincsi-Hullám Vendéglátóipari Kft.    M-302-8

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 1114 Budapest, Mészöly u. 4., 1114 Budapest

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1114 Budapest, Mészöly u. 4.

0909974836

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 233721245629113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.06.14.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Hullám SörözõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Európa Park 1623/7 hrsz

alapterülete (m2): 45

helyrajzi száma:

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

08:00 - tól 24:00 - ig

08:00 - tól 24:00 - ig
1623/7

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2011

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 4/2011

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

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)1.9
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III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Supalova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   M 454-1

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

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:2011.06.16.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

60



Velence TeraszÜzlet elnevezése:

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

alapterülete (m2): 280

helyrajzi száma:

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
1367/2 hrsz

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 5/2011

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 5/2011

Az FMK Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 2011. január 27. napján, 16.13/239/2011.
iktatószámmal kiadott határozata értelmében az üzletben friss hús (tõkehús, baromfi), hûtést igénylõ tej, tejtermék,
meleg, hideg étel, hûtést igénylõ cukrászati készítménye (nem helyben készített fagylalt) forgalmazható.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 5/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

EX/T Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  M-458

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Felszabdulás út 28.

0706006256

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 220747134711212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.13. 2012.05.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Ajándék ShopÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Felszabdulás út 28.

alapterülete (m2): 28

helyrajzi száma:

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
750

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 6/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 6/2011

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

1.11

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11
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Szaniteráru15

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Toku Color Kft.  M  71-2

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 8000 Székesfehárvár, Nyitrai u. 36., 8000 Székesfehérvár

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 36.

0709026179

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 234204544752113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.07.25. 2015.10.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Globál FestékáruházÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Balatoni út 46.

alapterülete (m2): 172

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

06:30 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig

07:00 - tól 13:00 - ig
4217

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 7/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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III / 2. Egyéb termékkörök 7/2011

megnevezéssorszám

Festék, lakk13

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Szaniteráru15

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Velence 2004 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.   M-459

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

8/2011neve:

címe: 1027 Budapest, Kacsa u. 7., 1027 Budapest

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:2011.10.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Tekerõ VendéglõÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Sukorói út 1.

alapterülete (m2): 120

helyrajzi száma:

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig

08:00 - tól 21:00 - ig
624/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 8/2011

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 8/2011

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 8/2011

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Játékáru27

Optikai cikk39
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Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

dohánygyártmány

Sohár Brigitta   M 16-4

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 2490 Pusztaszabolcs, Vörösmarty u. 24, 2490 Pusztaszabolcs

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2490 Pusztaszabolcs, Vörösmarty u. 24.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4757974

statisztikai szám: 464652814711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.02.17. 2015.02.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

68



COOP ÉlelmiszerÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 75.

alapterülete (m2): 200

helyrajzi száma:

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 18:00 - ig
875/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11
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Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Óra- és ékszer25

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

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

59 Vetõmag

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

Rianna Kft.   M 413-2

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Palotai út 25.

0709014227

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 142347237729113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.05.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

RiannaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Béke u. 4505/C/1 hrsz

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

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
4505/C/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

71



dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

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

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

3

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Illatszer, drogéria20

Játékáru27

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány
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Dominó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   M 460

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 2800 Tatabánya, Deák F. u. 14., 2800 Tatabánya

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2800 Tatabánya, Deák F. u. 14.

1109007279

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 118774264673113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.03.30.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Dominó Építõanyag KereskedésÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Kis u. 28.

alapterülete (m2): 4466

helyrajzi száma:

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

07:30 - tól 16:00 - ig

- tól - ig
1802/2

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

3

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8
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III / 2. Egyéb termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Palackos gáz24

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

VRS Part Hotel Kft.    M 442-1

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Béke u. 4481/G hrsz

0709022935

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 241266585510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.12.06.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Velence Resort & Spa, Papa's BárÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence 4481/H hrsz, Tó u. 4-6.

alapterülete (m2): 50

helyrajzi száma:

Hétfõ 11:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig

11:00 - tól 23:00 - ig
4481/H

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2012

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

dohánytermékek1

III / 2. Egyéb termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

dohánygyártmány
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Kert és Más Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.    M 461

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 2484 Agárd, Eötvös tér 20/b., 2484 Agárd

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Agárd, Eötvös tér 20/b.

0709019901

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 231519874791113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.03. 2014.01.15.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Kertbarátok boltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Templom köz 1-3.

alapterülete (m2): 42

helyrajzi száma:

Hétfõ 09:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

- tól - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

- tól - ig

09:00 - tól 17:00 - ig

09:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
889, 883/4, 883/5

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2013

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

növényvédõ szerek és hatóanyagaik6

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám
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Zöldség- és gyümölcs1.7

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

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Emlék- és ajándéktárgy43

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés52

59 Téli madáreleség, mag

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.    M 114-4

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

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

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:2013.11.26.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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MOL töltõállomásÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence 625 hrsz, M7 autópálya 55 km

alapterülete (m2): 100

helyrajzi száma:

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
625

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2013

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 2/2013

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 16.13/1760-2/2011.
számon kiadott határozata alapján az üzletben hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel (tisztított konyhakész
alapanyagok felhasználásával), hûtést igénylõ cukrászati készítmény (cukrászsütemény, jégkrém) forgalmazhatól.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7
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Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

Óra- és ékszer25

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

26
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Játékáru27

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

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50

Irodagép, -berendezés, irodabútor53

59 autópálya matrica, E-útdíj  (viszonylati jegy), szerencsejáték termékek, rendezvény belépõjegyek,
utasbiztosítás, gyógyszer, menetjegy, parkolójegy, horgászjegy

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.   M 113-4

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

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

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:2013.11.26.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

MOL töltõállomásÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence 539/13 hrsz (M7 autópálya 44
km)

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

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
539/13

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2013

Egyéb nyitvatartás:
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 3/2013

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal FE-01I/01/0029-002/2013. iktatószámú határozata alapján az
üzletben hûtést igénylõ tej és tejtermék, meleg, hideg étel (tisztított konyhakész alapanyagok felhasználásával), hûtést
igénylõ cukrászati készítmény (nem helyben készített cukrászsütemény és fagylalt, jégkrém) forgalmazható.

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10
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Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)11

Telekommunikációs cikk12

Vasáru, barkács, és építési anyag14

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag22

Háztartási tüzelõanyag23

Palackos gáz24

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

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

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Szexuális termék34

Fotócikk38

Optikai cikk39

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk40

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru42

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék49

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék50
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Irodagép, -berendezés, irodabútor53

59
autópálya matrica, E-útdíj viszonylati jegy, szerencsejáték termékek, rendezvény belépõjegyek,
utasbiztosítás, gyószerek, menetjegy, parkoló jegy, horgászjegy

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

SPAR Magyarország Kft.   M-462

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz, 2060 Bicske

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz

0709009192

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 104858244711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.07.10. 2016.08.25.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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234. SM Spar ÁruházÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tópart u. 47. (Velence Korzó
és Szolgáltatóház)

alapterülete (m2): 1004.63

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 21:00 - ig

06:30 - tól 20:00 - ig

08:00 - tól 18:00 - ig
1367/28

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2014

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2014

FMK Bicskei Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya a FE-01/ÉÁO/00749-002/2016.
iktatószámon kiadott határozatában az üzletben hús-hentesáru, tej,t ejtermék, friss halászati termék, vendéglátóipari
termék (szendvicsek, fõtt kukorica) cukrászati készítmény forgalmazható.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4
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Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Hangszer8

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Festék, lakk13

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

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

26

86



Játékáru27

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

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

Állatgyógyászati termék33

Fotócikk38

Optikai cikk39

Emlék- és ajándéktárgy43

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Mos-Stop Kft.    M-463

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 2484 Gárdony-Agárd, Alkotmány u. 1. , 2484 Gárdony-Agárd

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2484 Gárdony-Agárd, Alkotmány u. 1.

0709014471

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 142856574520113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.11.10.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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BenzinkútÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Balatoni út 2210/2 hrsz

alapterülete (m2): 24

helyrajzi száma:

Hétfõ 05:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig

05:00 - tól 22:00 - ig
2210/2 hrsz

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2014

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17
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Mecsek Füszért Zrt.   M-464

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 7623 Pécs, Megyeri út 59., 7623 Pécs

székhelye:

cégjegyzékszáma:

7623 Pécs, Megyeri út 59.

0210060013

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105861394711114

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.12.19.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

40. sz. Coop ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Halász u. 1.

alapterülete (m2): 365

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 16:00 - ig

- tól - ig
1091

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

Meleg-, hideg étel1.1

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Illatszer, drogéria20

Virág és kertészeti cikk30

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft.   M-465

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 2225 Üllõ, Zsaróka út 8., 2225 Üllõ

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2225 Üllõ, Zsaróka út 8.

1309088090

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 111497694775113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.01.06. 2016.04.22.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Rossmann Drogéria és ParfümériaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Tópart u. 47.

alapterülete (m2): 363,27

helyrajzi száma:

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 18:00 - ig

10:00 - tól 18:00 - ig
1367/28

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

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

Dohányterméket kiegészítõ termék2

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

3

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

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

5

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Audió- és videóberendezés10

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

Telekommunikációs cikk12

Könyv16

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

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

26

Játékáru27

Állateledel, takarmány32

Fotócikk38

Optikai cikk39
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Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

59 Állat ápolási termékek, kiegészítõk

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Prekoncept-Event Kft.  M-466

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Fõ u. 75.

0709021574

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237383594711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.07.20.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Élelmiszer VegyesüzletÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 75.,

alapterülete (m2): 150

helyrajzi száma:

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 12:00 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig
875/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2015

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8

III / 2. Egyéb termékkörök 3/2015

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5

Hal1.6

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)1.12
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Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

3

Telekommunikációs cikk12

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék19

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

Prekoncept-Event Kft.  M-467

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Fõ u. 75.

0709021574

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 237383594711113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.02.04.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.
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Centrál ABCÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 66.

alapterülete (m2): 90

helyrajzi száma:

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

07:00 - tól 15:00 - ig

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 1/2016

Egyéb nyitvatartás:

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek ( a III / 4. pont alapján) 1/2016

A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi és
Állategészségügyi Osztály 2015. december 02. napján FE-0I/ÉBÁI/00776-3/2015. iktatószámú határozatában az
üzletben tej,tejtermék, hús és hentesáru, nyers tej, tej automatából, meleg, hideg étel (helyben sütött látványpékárú)
hûtést igénylõ cukrászati készítmény (jégkrém) árusítását engedélyezte.

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag8

III / 2. Egyéb termékkörök 1/2016

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Cukrászati készítmény, édesipari termék1.4

Hús-és hentesáru1.5
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Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

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

3

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

5

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

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

Telekommunikációs cikk12

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Állateledel, takarmány32

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Csuportné Böhm Anikó  M-468

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 2481 Velence, Bekötõ u. 2., 2481 Velence

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Bekötõ u. 2., 2481 Velence

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 38888483

statisztikai szám: 667747944789231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.04.07.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Anikó boltjaÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Fõ u. 71.

alapterülete (m2): 80

helyrajzi száma:

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
873

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 2/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 2/2016

megnevezéssorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

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

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

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

3

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

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

Lábbeli- és bõráru6

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk7

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk9

Könyv16

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány17

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

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Óra- és ékszer25

Játékáru27

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny29

Emlék- és ajándéktárgy43

Kreatív-hobbi és dekorációs termék45

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

59 Vetõmag, kötözõzsineg, fonal
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Gajdos Aliz Erika  M-469

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 2481 Velence, Gyümölcs u. 28., 2481 Velence

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence, Gyümölcs u. 28.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 50621226

statisztikai szám: 676990784711231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.10.11.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

Erika CsemegeÜzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence, Szabolcsi út 1.

alapterülete (m2): 60

helyrajzi száma:

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 19:00 - ig

06:00 - tól 14:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig
1624/1

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 3/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok készítmények2

"A" és "B" tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag

8
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III / 2. Egyéb termékkörök 3/2016

megnevezéssorszám

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital1.2

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital1.3

Hús-és hentesáru1.5

Zöldség- és gyümölcs1.7

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék1.8

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

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

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

1.11

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

3

Illatszer, drogéria20

Háztartási tisztítószer, vegyi áru21

Játékáru27

III / 3. Jövedéki termékek

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék
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Voron System Kft.  M-470

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2016neve:

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

székhelye:

cégjegyzékszáma:

2481 Velence , V. u. 15.

0709024443

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 247692956831113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2016.10.24.

Ha több mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlete van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni
fog. Az adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik
kereskedõhöz tartozik.

-Üzlet elnevezése:

címe: 2481 Velence , V. u. 15.

alapterülete (m2): 30

helyrajzi száma:

Hétfõ - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

- ig

- tól - ig

- tól - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

16:00 - tól 18:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig
3918

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: X kiskereskedelem nagykereskedelem

II. Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet 4/2016

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Üzletköteles Termékkörök 4/2016

megnevezéssorszám

fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeletérol szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai
termékek, valamint a kis és
a közepes tûzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel

5
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III / 2. Egyéb termékkörök 4/2016

megnevezéssorszám

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

Lábbeli- és bõráru6

Emlék- és ajándéktárgy43

Numizmatikai termék44

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