
az árusítótér 
nettó 

alapterülete

az üzlethez 
létesített gépjármű-

várakozóhelyek 
száma

várakozóhelyek 
telekhatártól 

mért távolsága 
és elhelyezése

M 1/2010/M Tóth János Gáborné 9361 Hövej, Alsómező utca 13. 4264455 46755032-4711-231-08 9361 Hövej, Árpád utca 249/6 hrsz.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő: 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Kedd: 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

Szerda: 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Csütörtök: 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

Péntek: 7:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Szombat 7:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

Vasárnap: 8:00 - 11:00

Élelmiszer jellegű 
vegyes üzlet

27 1998.12.15

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, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
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, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy, babaápolási cikk stb.)
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

2. Sör
3. Csendes és habzóbor
5. Köztes alkoholtermék
6. Alkoholtermék

2. A kémiai biztonságról szóló 
törvény szerinti veszélyes 
anyagok és keverékek, kivéve a 
jövedéki adóról szóló törvény 
szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 
gázolaj, LPG és az üzemanyag

kiskereskedelem nem nem 1998.12.15

B 1/2015/B Renato Design Bt. 9330 Kapuvár, Esterházy Pál sétány 1. 08-06-005613 22482725-4778-117-08 9361 Hövej, Napsugár utca 25.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő: 08:00 - 11:00
Kedd: 08:00 - 11:00

Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 11:00

Péntek: 08:00 - 11:00
Szombat: 08:00 - 11:00
Vasárnap: 08:00 - 11:00

BEREK RECEPCIÓ

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár 
és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
43. Emlék- és ajándéktárgy

kiskereskedelem 2015.04.15

B 1/2018/B Vargáné Molnár Zsuzsanna 9361 Hövej, Petőfi Sándor utca 20. 29803101 65935549-3213-231-08 országos
csomagküldő 
kereskedelem

25. Óra- és ékszer
27. Játékáru
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem 2018.06.25

B 2/2018/B
RÉ-SZIGET Vendéglátó és 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

9330 Kapuvár, Iskola utca 9. 08-09-030471 26572440-5610-113-08 9361 Hövej, Árpád utca 249/6 hrsz.

üzletben 
folytatott 

kereskedelmi 
tevékenység

Hétfő: 06:30 - 22:00
Kedd: 06:30 - 22:00

Szerda: 06:30 - 22:00
Csütörtök: 06:30 - 22:00

Péntek: 06:30 - 22:00
Szombat: 06:30 - 22:00
Vasárnap: 06:30 - 22:00

HÖVEJ BOROZÓ 30 40 2018.12.01
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

2. Sör
3. Csendes és habzóbor
4. Egyéb csendes és 
habzó erjesztett ital
5. Köztes alkoholtermék
6. Alkoholtermék

kiskereskedelem, 
vendéglátás

igen igen 2018.11.14 2018.12.01

B 3/2018/B Vargáné Molnár Zsuzsanna 9361 Hövej, Petőfi Sándor utca 20. 29803101 65935549-3213-231-08 9361 Hövej, Petőfi Sándor utca 20.
közvetlen 

értékesítés

25. Óra- és ékszer
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
59. Egyéb (saját készítésű kézműves termékek)

kiskereskedelem 2018.12.07

B 4/2018/B Vargáné Molnár Zsuzsanna 9361 Hövej, Petőfi Sándor utca 20. 29803101 65935549-3213-231-08 országos
üzleten kívüli 
kereskedelem

25. Óra- és ékszer
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
59. Egyéb (saját készítésű kézműves termékek)

kiskereskedelem 2018.12.07

B 5/2019/B Varga Veronika 9361 Hövej, Rákóczi Ferenc utca 8. 54007671 55347736-4778-231-08

vásáron vagy 
piacon 

folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem 2019.09.30

B 6/2019/B Varga Veronika 9361 Hövej, Rákóczi Ferenc utca 8. 54007671 55347736-4778-231-08 országos
üzleten kívüli 
kereskedelem

43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem 2019.09.30

B 7/2019/B Varga Veronika 9361 Hövej, Rákóczi Ferenc utca 8. 54007671 55347736-4778-231-08 országos
csomagküldő 
kereskedelem

43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem 2019.09.30

B 8/2020/B Kovács Patrik 9361 Hövej, Petőfi Sándor utca 17. 54674226 55925642-5610-231-08 országos XSG-325

mozgóbolt 
útján folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

kiskereskedelem, 
vendéglátás

vendéglátó-ipari termék

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
Csornai Járási 

Hivatal 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állat-
egészségügyi 

Osztály

221-01-KÜE-
00100

visszavonásig 
érvényes

2020.03.19

A kereskedő
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység jellege

A 
nyilvántartásba 

vétel száma
termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

üzletköteles termékek megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapjána jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti jövedéki 
termékek

a közlekedési 
eszközön folytatott 
értékesítés esetén 

annak a közlekedési 
eszköznek a 

megjelölése (a jármű 
azonosítására 
használt jelzés 
feltüntetésével), 

amelyen 
kereskedelmi 
tevékenységet 

folytatnak

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

A kereskedelmi tevékenység  

a külön engedélyt 
kiállító hatóság

a külön engedély 
száma, hatálya 

(egyes 
kereskedelmi 

formák és helyek 
szerinti 

bontásban)

Nyilvántartásba vétel 
módja:                                   

M engedélyköteles       
B bejelentésköteles

a 25. § (4) 
bekezdése 

szerinti 
vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
időpontja

vendéglátó 
üzlet 

esetében 
befogadó-
képessége

A kereskedő 
cégjegyzékszáma 

/ vállalkozói 
nyilvántartási 

száma / 
kistermelői 

regisztrációs 
száma

címe, illetve székhelyeneve

A kereskedő statisztikai 
száma

a kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén címek)

mozgóbolt esetén a 
működési terület és 
az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli 
kereskedés  és 
csomagküldő 
kereskedelem 

esetében  a működési 
terület jegyzéke, a 

működési területével 
érintett  települések, 

vagy - ha a 
tevékenység egy 

egész megyére vagy az 
ország területére 

kiterjed – a megye, 
illetve az országos 
jelleg megjelölése

Annak ténye, hogy az 
üzletben folytatnak-e

A kereskedelmi tevékenység helye: Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

megkezdésének 
időpontja

módosításának 
időpontja

megszűnésének 
időpontja

üzleten kívüli 
kereskedelem esetén a 
termék forgalmazása 
céljából szervezett 
utazás vagy tartott 

rendezvény helyének 
és időpontjának, illetve 

a szervezett utazás 
keretében tartott 

rendezvény esetén az 
utazás indulási és 

célhelyének, valamint 
az utazás időpontjának 

megjelölése

A kereskedelmi 
tevékenység 
helye szerinti 
bontásban a 
kereskedelmi 
tevékenység 

formája a Kertv. 
3. § (4) 

bekezdése 
szerint

a napi / heti nyitvatartási idő az üzlet elnevezése
az üzlet 

alapterülete 

(m2)

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

kereskedelmi 
ügynöki 

tevékenység 
(Kertv. 2. §. 

10. pont)

kiskereskedelem 
(Kertv. 2. § 13. pont) 

megjelölve a 
vendéglátást (Kertv. 

2. § 30. pont), 
amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem 
(Kertv. 2. § 18. pont.)

szeszesital 
kimérést

a 22. § (1) 
bekezdésben 

meghatározott 
tevékenységet 

(zene-
szolgáltatás, 

műsoros 
előadás, tánc, 

szerencse-
játéknak nem 

minősülő 
szórakoztató 

játék)

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi 
tevékenységet folytat

a külön engedély alapján 
forgalmazott termékek 

köre, megnevezése


