
Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartása

Vének

Cégjegyzékszám, 

vállalkozói nyilvántartási 

szám

Kereskedő statisztikai száma Kereskedelmi tev. helye Kereskedelmi tevékenység formája
Napi/heti nyitva tartási 

idő
Üzlet neve

Üzlet 

alapterülete 

(m2)

Vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

Vásárlók könyve 

használatba vételének 

időpontja

Termékek megnevezése, sorszáma Jöt. szerinti termékek
Kereskedelmi 

tevékenység jellege

Szeszesital kimérés, 

szórakoztató tev. 

folytatása

Külön engedély alapján 

forgalmazott termékek köre,  

kiállító hatóság 

megnevezése, külön eng. 

száma, hatálya

Kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja

23439095 60831907552023108 Vének, 401/1.hrsz üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Idényjellegű 

hétfőtől-péntekig : 17,00-

20,00 

szombat-vasárnap: 10,00-

20,00 Sakáltanya

30m²

+ 15m² terasz 15 fő+10 fő (terasz) 2011.07.05

1.2. Kávéital, alk.mentes- és szeszesital

1.9. Édességáru (csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru,előre-csomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

alkoholtermék, 

sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék kiskereskedelem

szeszesital kimérés: igen 

szórakoztató tev. : nem

2011.06.14.

módosítás: 2013.06.27

szünetel: 2013.09.26-2014.04.30.

nyitva: 2014.05.01.-2014.09.20.

szünetel: 2014.09.20-

nyitva: 2014.11.18.-2014.11.25.

nyitva: 2015.05.01 -2015.09.30.

nyitva: 2016.05.01.-2016.08.31.

nyitva: 2017.05.01.-

08-06-009308 20769121

9062 Vének, Petőfi u. 1/b 

(Vének 76/9 hrsz) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfő-vasárnap: 10,00-

20,00 

Aranykert büfé 84m² 30 fő 2011.07.18

1.1. Meleg-, hideg étel

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

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

ital

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8. Kenyér-és pékáru, sütőipari termék

1.9. Édességáru 

alkoholtermék,

sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék kiskereskedelem nem

1. Meleg, hideg étel 

(kemencében sült ill. 

bográcsban készült egytál 

ételek, büfé ill. egytál ételek)

2. Cukrászati készítmények, 

édesipari termékek (kanállal 

adagolható fagylalt)

GYMS Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága 

Győri Kerületi Állateü. és 

Élelmiszer-ell. Hivatal, 

külön  eng.száma: 17.7/3960-

3/2011,

 érv.: visszavonásig

2011.07.18

módosítás: 2014.02.28.

3477433 4708536478223108 piacok

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, 

közvetlen értékesítés, 

üzleten kívüli kereskedelem

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő) kiskereskedelem nem 2012.05.23

31530287 66080288479123108 országos jellegű

vásáron vagy piacon folytatott keresk.tev., csomagküldő 

kereskedelem 27. Játékáru kiskereskedelem nem 2013.01.31

22681775 60776482563023108

9062 Vének, Rákóczi F. u. 33., 

továbbá vásáron vagy piacon 

folytatott keresk. tev.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy 

piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfő-péntek: 10,00-

14,00, szombat: 14,00-

16,00 Ivoda 15 m² 4 fő 2013.10.15 1.2 Kávéital, alk.mentes- és szeszesital 

alkoholtermék, 

sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék kiskereskedelem

szeszesital kimérés: igen 

szórakoztató tev. : nem

2013.10.15

megszűnt: 2013.12.12.

35270369 66474346563023108

9062 Vének, Rákóczi F. u. 33. 

(Vének 131 hrsz.), 

továbbá vásáron vagy piacon 

folytatott keresk. tev.,

üzleten kívüli kereskedelem

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy 

piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli 

kereskedelem vasárnap: 13,00-16,00 Kis Koccintó 16 m² 4 fő 2014.04.28

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital

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

ital

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9. Édességáru (csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru,előre-csomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,margarin és zsír,olajos és egyéb 

magvak,cukor,só,száraztészta,kávé,tea,fűszer,ecet,méz,bébiétel stb.)

4. Ruházat (gyermek, női,férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő)

20. Illatszer, drogéria

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

43. Emlék- és ajándéktárgy

alkoholtermék, 

sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem

szeszesital kimérés: igen

 szórakoztató tev. : nem 2014.04.28

1/2015 Cg. 08-09-025328 24665531479111308 országos jelleg Csomagküldő kereskedelem 2015.06.25

43. Emlék- és ajándéktárgy

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék Kiskereskedelem Nem

2015.06.25

módosítás: 2016.06.20.

 

Ajándék Varroda Kft. 9062 Vének, Petőfi S. u. 31.

4/2013

0003/2014.

Nyilvántartásba 

vétel száma

0002/2011.

mód.: 

0002/2013.

0003/2011.

0002/2012.

0001/2013.

Kereskedő neve, címe, ill. székhelye

Horváth József László, 9062 Vének, Rákóczi F. u. 33.

Bartos István, 9062 Vének, Rákóczi u. 25.

Kultour Bt.,  9062 Vének, Petőfi S. u. 1/b

Horváth József László, 9062 Vének, Rákóczi F. u. 33.

Tóth Andrásné,  9062 Vének, Rákóczi u. 32.

Galántai Balázs, 9062 Vének, Petőfi  S. u. 1/c


