Bakonybél Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ZIRC-COOP. Zrt

címe:

8420 Zirc, Deák F. út 8.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai u. 108.

cégjegyzékszáma:

1/2009

1910500245

statisztikai szám:

136890585211114

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.10.05.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2009

8427.Bakonybél. Fõ utca 22.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem

Nem

Igen

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

3

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

4

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

34

Szexuális termék

37

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

III / 2. Jövedéki termékek

1/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

1/2009

8427.Bakonybél. Fõ utca 22. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

30.Számú Vegyesbolt

alapterülete (m2):

273

Nyitvatartás ideje

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

2006.03.31.

Hétfõ

07:00 - tól

11:30 - ig

Kedd

07:00 - tól

11:30 - ig

Szerda

07:00 - tól

11:30 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

11:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

11:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

11:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

d.u.: hétfõtõl-péntekig 14-18-ig
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2009

8427.Bakonybél, Pápai utca 35
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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1/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem

Nem

Igen

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs
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1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

4

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

34

Szexuális termék

III / 2. Jövedéki termékek

1/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

1/2009

8427.Bakonybél, Pápai utca 35 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

34.Számú Élelmiszerbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

78

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

2006.03.31.

Hétfõ

07:00 - tól

11:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

11:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

11:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

11:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

11:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõtõl-péntekig d.u.: 13,00-17,00

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Három Horváth Bt

címe:

8427 Bakonybél, Páskom u. 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Páskom u. 1.

cégjegyzékszáma:

2/2009

1906508048

statisztikai szám:

221726775211212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.22.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2009

Bakonybél Szent Gellért tér 11
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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2/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem

Igen

Igen

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
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1.11
2

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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

2/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

2/2009

Bakonybél Szent Gellért tér 11 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

MINI ABC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

2005.06.29.

Hétfõ

06:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

17:30 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

13:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyári: 06-19-ig hétfõtõl szombatig

9

Üzlet elnevezése:

MINI ABC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

2005.06.29.

Hétfõ

06:00 - tól

17:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:30 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

17:30 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

13:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyári: 06-19-ig hétfõtõl szombatig

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SZAVANNA H INVEST KFT

címe:

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23.

székhelye:

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 23.

cégjegyzékszáma:

1509071916

3/2009

statisztikai szám:

140724246629113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.10.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2009

8427. Bakonybél, Pápai utca 1.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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3/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2009
megnevezés

1.3

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

1.9

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy
11

III / 3. Üzletek

3/2009

8427. Bakonybél, Pápai utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

POSTA SHOP

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

80

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

2009.12.10.

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Balogh József

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 108.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 108.

4/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

538027275610231
5143320

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.23.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2009

8427 Bakonybél Pápai utca 108
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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4/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

13

III / 3. Üzletek

4/2009

8427 Bakonybél Pápai utca 108 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

ALIZ PANZIÓ ÉTTEREM

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

35

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

1985.08.15.

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gazdig Éva

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 72.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 72.

5/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

638636755211231
7595199

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.02.22.

módosítása:

megszûnése:

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

14

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2009

8427 Bakonybél Pápai utca 72
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

14

5/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem

Nem

Igen

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
15

1.9

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

1.10

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

1.11

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

11

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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

37

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

38

Fotócikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

elem, fagyasztott zöldség, baromfi

III / 2. Jövedéki termékek

5/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

5/2009

8427 Bakonybél Pápai utca 72 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

16

Üzlet elnevezése:

Vegyeskereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

38

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

2008.02.22.

Hétfõ

06:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:30 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

06:30 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Márkus György

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 46.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 46.

6/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

538424790240231
5934381

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.27.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2009

8427 Bakonybél, Fõ utca 26
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

17

6/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.11

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

18

3

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

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

59

szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

III / 2. Jövedéki termékek

6/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

6/2009

8427 Bakonybél, Fõ utca 26 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Katica divatárubolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

33

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

1997.08.27.

Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõ-péntekig d.u.:14-17

19

Üzlet elnevezése:

VITAMIN PORTA ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

alapterülete (m2):

28

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

1997.08.27.

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõ-péntekig d.u.:14-17

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy Árpádné

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 50.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 50.

7/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

539851455530231
3805426

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.18.

módosítása:

megszûnése:

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

20

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2009

8427 Bakonybél Kossuth u.1
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

20

7/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

21

III / 2. Jövedéki termékek

7/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

7/2009

8427 Bakonybél Kossuth u.1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Pikoló sörözõ és étterem

alapterülete (m2):

60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

46

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

Nyitvatartás ideje

2007.07.03.

Hétfõ

12:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

22

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Papp Gyõzõné

címe:

8427 Bakonybél, Táncsics utca 6.

székhelye:

8427 Bakonybél, Táncsics utca 6.

8/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

654314165630231
15565695

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.04.28.

módosítása:

megszûnése:

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

8/2009

8427 Bakonybél Táncsics utca 6.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

23
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

8/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

8/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 2. Jövedéki termékek

8/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

8/2009

8427 Bakonybél Táncsics utca 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

24

Üzlet elnevezése:

Nyírfa eszpresszó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

45

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

31

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

2008.05.05.

Hétfõ

09:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

0:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Szerdán: szünnap

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bertalan és Társa

címe:

8427 Bakonybél, Fõ utca 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fõ utca 1.

cégjegyzékszáma:

9/2009

1906506514

statisztikai szám:

211774595520212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.18.

módosítása:

megszûnése:

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

25

II. A kereskedelmi tevékenység helye

9/2009

8427. Bakonybél Fõ utca 1.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

25

9/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

9/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

2

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

III / 2. Jövedéki termékek

9/2009

megnevezés
alkoholtermék
26

sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

9/2009

8427. Bakonybél Fõ utca 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Hársfa Falatozó

alapterülete (m2):

80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

25

Nyitvatartás ideje

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

2002.01.03.

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vánik Tamás

címe:

8427 Bakonybél, Fõ utca 2.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fõ utca 2.

10/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

639178845540231
7833530

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.06.01.

módosítása:

megszûnése:

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

27

II. A kereskedelmi tevékenység helye

10/2009

8427 Bakonybél Fõ utca 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

27

10/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

10/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

10/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
28

bor
pezsgõ

III / 3. Üzletek

10/2009

8427 Bakonybél Fõ utca 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vánik kocsma

alapterülete (m2):

92,5

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

Nyitvatartás ideje

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

2004.06.01.

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TOM 66 Kft

címe:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

székhelye:

8427 Bakonybél, Jókai utca 62.

cégjegyzékszáma:

11/2009

1909502889

statisztikai szám:

115209115512113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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

29

II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2009

8427.Bakonybél Jókai utca 62.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

29

11/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

2
59

Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)
Térkép
30

III / 2. Jövedéki termékek

11/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

11/2009

8427.Bakonybél Jókai utca 62. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Tamás panzió és étterem

alapterülete (m2):

270

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

53

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

Nyitvatartás ideje

2003.01.05.

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

07:30 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

31

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tömördi Ildikó

címe:

8427 Bakonybél, Pápai utca 56.

székhelye:

8427 Bakonybél, Pápai utca 56.

12/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

638677105530231
7611727

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2004.05.14.

módosítása:

megszûnése:

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

12/2009

8427. Bakonybél Pápai u.56.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

32
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

12/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

12/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

12/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

12/2009

8427. Bakonybél Pápai u.56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

33

Üzlet elnevezése:

Tulipán eszpresszó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

20

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

2006.08.14.

Hétfõ

13:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

13:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

13:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

13:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

13:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bakonyvári és Bakonyvári Bt.

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 45.

cégjegyzékszáma:

1906503821

statisztikai szám:

13/2009

272657695510231

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1999.06.30.

módosítása:

megszûnése:

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

34

II. A kereskedelmi tevékenység helye

13/2009

8427.Bakonybél Fürdõ u.45.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

34

13/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2009
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

16

Könyv

43

Emlék- és ajándéktárgy

35

III / 2. Jövedéki termékek

13/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

13/2009

8427.Bakonybél Fürdõ u.45. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vadszõlõ szálló és étterem

alapterülete (m2):

521,85

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

50

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

Nyitvatartás ideje

1999.06.30.

Hétfõ

12:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

36

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bakony Hotel Kft

címe:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

székhelye:

8427 Bakonybél, Fürdõ utca 57.

cégjegyzékszáma:

14/2009

1909508530

statisztikai szám:

136097885510113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.12.22.

módosítása:

megszûnése:

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

14/2009

8427 Bakonybél Fürdõ u.57.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

37

37

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

14/2009
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

14/2009

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.11

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

III / 2. Jövedéki termékek

14/2009

megnevezés
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

14/2009

8427 Bakonybél Fürdõ u.57. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Bakony Hotel Étterem

alapterülete (m2):

100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

90

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

Nyitvatartás ideje

2008.11.26.

Hétfõ

11:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

11:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

11:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

11:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

11:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

11:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

11:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

38

Üzlet elnevezése:

Bakony Hotel Drinkbár

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

20

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

2008.11.26.

Hétfõ

00:00 - tól

24:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

24:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

24:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

24:00 - ig

Péntek

00:00 - tól

24:00 - ig

Szombat

00:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

24:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

CSATÁRI PLAST KFT

címe:

8248 Nemesvámos, , Dózsa Gy. utca 1.

székhelye:

8248. Nemesvámos, Dózsa Gy. utca 1.

cégjegyzékszáma:

15/2009

1909502108

statisztikai szám:

113341165540231

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.05.27.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

15/2009

8427.Bakonybél, Fürdõ utca 59.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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15/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Nem

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

15/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.5

Hús-és hentesáru

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

15/2009

megnevezés
40

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

15/2009

8427.Bakonybél, Fürdõ utca 59. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Büfé

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
20

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

2000.08.04.

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Klausz Anna

címe:

8420 Zirc, Wathay u. 11.

székhelye:

8420 Zirc, Wathay u. 11.

16/2009

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

541013735530231
5145281

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.22.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája 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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II. A kereskedelmi tevékenység helye

16/2009

8427. Bakonybél, Szent Gellért tér 11.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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16/2009
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

16/2009
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

1.11
2

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

III / 2. Jövedéki termékek

16/2009

megnevezés
42

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

16/2009

8427. Bakonybél, Szent Gellért tér 11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Fradi sörözõ

alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

15

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

Nyitvatartás ideje

2007.04.16.

Hétfõ

08:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szent Mauriciusz Monostor

címe:

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

székhelye:

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

cégjegyzékszáma:

9000319952

17/2009

statisztikai szám:

189315569131551

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.07.28.

módosítása:

megszûnése:

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

17/2009

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

17/2009
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem

Nem

Igen

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

17/2009
megnevezés

1.3

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

1.9

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

1.12

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

11

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

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

III / 2. Jövedéki termékek

17/2009

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

17/2009

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
45

Üzlet elnevezése:

Monostrori ajándékbolt

alapterülete (m2):

27

Nyitvatartás ideje

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

2003.04.26.

Hétfõ

10:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

12:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

12:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

12:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

12:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

10:45 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

hétfõtõl szombatig d.u.:13-17
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