
Sorszám Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Státusz Utolsó ellenőrzés Termékek Módosítási dátum Megszűnés dátum Alapterület Esemény megjegyzés Kereskedő cím Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási számKereskedő statisztikai szám Nyitva tartás Befogadóképessége Vásárlók könyve használatba vételének időpontja Kereskedelmi tevékenység jellege Szeszesital kimérés ténye 22. § (1) bek. Tevékenységet (zeneszolgáltatás) nyújt-e 22. § (1) bek. Tevékenységet (műsoros előadás, tánc) rendez-e 22. § (1) bek. Tevékenységet (szórakoztató játék, szerencsejáték) folytat-e

1 13/2010 2010.03.03 Németh Cukrászda 2941 Ács Deák Ferenc utca 52. Németh Zoltán Bejelentés és engedély  kötelesAktív Fegy v er, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray , pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tev ékeny ségekről szóló kormány rendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztály ba tartozó termékek, az ott meghatározott kiv ételekkel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Sör187 2941 Ács Rákóczi Ferenc utca 25. 84929 48749545-4321-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: 09:00 - 17:00, P: 09:00 - 17:00, Szo: 09:00 - 17:00, V: 09:00 - 17:00, 20 2005.12.09 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

2 16/1998 1998.04.17 OMV töltőállomás 2941 Ács Külterület  0421/3 hrsz. OMV Hungária Ásv ány olaj Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti üzemany ag | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag460 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 6-10. V. em. 5/A.01-09-071584 10542925-4612-113-01 1998.04.17 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

3 22/2010 2010.03.03 MIX Vegy eskereskedés 2941 Ács Fő utca 2 Borsos Ferenc József né Bejelentés és engedély  kötelesAktív Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gy ümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők 25 2941 Ács Virág utca 2. 17794681 60044178-4719-231-11 H: Zárv a, K: 08:00 - 16:00, Sze: 08:00 - 16:00, Cs: 08:00 - 16:00, P: 08:00 - 16:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2009.04.21 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

4 45/2009 2009.05.11 Szupermarket 2941 Ács Fő utca 7. MONTÁZS Bt. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Meleg-, hideg étel | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány  | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Állateledel, takarmány  | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú200 2900 Komárom Czuczor Gergely  utca 53. 11-06-000422 23608410-4711-117-11 H: 05:30 - 17:30, K: 05:30 - 19:00, Sze: 05:30 - 19:00, Cs: 05:30 - 19:00, P: 05:30 - 19:00, Szo: 06:00 - 18:00, V: 06:30 - 11:00, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

5 53/2010 2010.03.03 COM-BI-HIR Multimédia Szaküzlet és Szerv iz2941 Ács Batthy ány  utca 6. COM-BI-HIR Kf t. Bejelentés köteles Aktív Audió- és v ideóberendezés | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Számítógépes hardv er- és szof tv er termék64 2941 Ács Komáromi utca 24. 11-09-009347 13046583-9511-113-11 2006.10.09 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

6 54/2009 2009.01.26 Varga ABC 2941 Ács Deák Ferenc utca 28. Vargáné Jakatics Ildikó Anna Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Köny v  | Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illa66 2941 Ács Deák Ferenc utca 28. 4498464 48478911-4711-231-11 H: 05:30 - 18:00, K: 05:30 - 18:00, Sze: 05:30 - 18:00, Cs: 05:30 - 18:00, P: 05:30 - 18:00, Szo: 06:00 - 13:00, V: 07:00 - 13:00, 2009.01.28 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

7 57/2011 2011.12.13 Állateledel és Horgászbolt 2941 Ács Fő utca 17. Dáv id Erika Bejelentés és engedély  kötelesAktív Állatgy ógy ászati készítmény ek és hatóany agaik | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Köny v  | Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.) | Virág és kertészeti cikk | Kedv telésből tartott állat | Állateledel, takarmány  | Állatgy ógy ászati termék25 2943 Bábolna Kossuth Lajos utca 31. 4319574 61563056-4778-231-11 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: Zárv a, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

8 67/2010 2010.03.03 Márti Virágszalon 2941 Ács Gy ár utca 19. Landesz Istv ánné Bejelentés köteles Aktív Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy65 2941 Ács Ady  Endre utca 83. 4204701 48497853-4776-231-11 H: 07:30 - 16:30, K: 07:30 - 16:30, Sze: 07:30 - 16:30, Cs: 07:30 - 16:30, P: 07:30 - 16:30, Szo: 07:30 - 13:00, V: Zárv a, 1997.08.25 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

9 69/2009 2009.05.05 Borosty án Betérő 2941 Ács Csermák Hugó utca 19. Kov ács Tibor Márton Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék43 2941 Ács Dr. Tarnay  Istv án utca 4. 11772070 64784780-5630-231-11 H: 07:00 - 22:00, K: 07:00 - 22:00, Sze: 07:00 - 22:00, Cs: 07:00 - 22:00, P: 07:00 - 22:00, Szo: 07:00 - 22:00, V: 07:00 - 22:00, 20 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Nem Nem Igen

10 119/2011 2011.02.16 mozgóbolt Szalóki Péter Bejelentés köteles Aktív Keny ér- és pékáru, sütőipari termék 2941 Ács Rákóczi Ferenc utca 10. 15992773 65510311-4781-231-11 2010.03.24 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

11 120/2011 2011.02.16 csomagküldő kis- és nagy kereskedelem TMZ-Gy öngy e Kf t. Bejelentés köteles Aktív Illatszer, drogéria 2941 Ács Rózsa utca 11 11-09-016209 14992834-4616-113-11 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

12 123/2011 2011.03.30 Tüzelő kereskedés Köteles László Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőany ag 2941 Ács Concóháti utca 44. 21452081 60556222-4778-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

13 131/2011 2011.07.13 Ny ami Falatozó 2941 Ács Gy ár utca 5. Ny ári Péter Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Vendéglátóipari termék50 2941 Ács Gy ár utca 5. 24261681 60882233-5610-231-11 H: 07:00 - 18:00, K: 07:00 - 18:00, Sze: 07:00 - 18:00, Cs: 07:00 - 18:00, P: 07:00 - 18:00, Szo: 07:00 - 12:00, V: Zárv a, 16 2011.07.18 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

14 134/2011 2011.09.08 Rong Rong Áruház 2941 Ács Gy ár utca 4. WAN XING LONG Kf t. Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Virág és kertészeti cikk | Optikai cikk276 1203 Budapest Hársf a sétány  19. f szt. 2.01-09-968562 23500817-4771-113-01 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: 08:00 - 17:00, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2011.09.09 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

15 137/2011 2011.10.13 Kínai Diszkont 2941 Ács Fő utca 19 ÚJ BI JIA YUAN Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru320 1148 Budapest Örs v ezér tere 18. 4. em. 17.01-09-970279 23538111-4771-113-01 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: 08:00 - 17:00, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2011.10.14 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

16 150/2012 2012.04.25 Delikát Csemege Élelmiszerüzlet 2941 Ács Zichy  park 4. Kismegy er-Delikát Kereskedelmi és Szolgáltató Kf t.Bejelentés és engedély  kötelesAktív Meleg-, hideg étel | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Dohány terméket kiegészítő termék | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruház480 9151 Abda Huny adi utca 47. 0809011099 13023812471111308 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

17 155/2012 2012.06.22 Napsugár Étterem és Pizzéria 2941 Ács Fő utca 63/A. PANNA NAPSUGÁR Kf t. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék180 2941 Ács Fő utca 63/A. 11-09-020670 23983748-5610-113-11 H: 11:00 - 24:00, K: 11:00 - 24:00, Sze: 11:00 - 24:00, Cs: 11:00 - 24:00, P: 11:00 - 24:00, Szo: 11:00 - 02:00, V: 11:00 - 02:00, 60 2012.06.25 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Nem Nem Nem

18 170/2013 2013.05.17 Cukrászda 2941 Ács Postaköz  6. Szalai Generáció Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív Fegy v er, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray , pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tev ékeny ségekről szóló kormány rendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztály ba tartozó termékek, az ott meghatározott kiv ételekkel | Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Pirotechnikai termék | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék600 2941 Ács Postaköz  6. 11-09-020729 13106656-4511-113-11 H: Zárv a, K: 09:00 - 17:00, Sze: 09:00 - 17:00, Cs: 09:00 - 17:00, P: 09:00 - 18:00, Szo: 09:00 - 18:00, V: 09:00 - 18:00, 170 2013.01.29 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Igen Igen Nem

19 180/2013 2013.02.28 Fashion Sun Solarium és Ajándékbolt2941 Ács Fő utca 13. FM Div at & Sun Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy60 2941 Ács Fő utca 38. 11-09-019475 23586389-9604-113-11 H: 09:00 - 19:00, K: 09:00 - 19:00, Sze: 09:00 - 19:00, Cs: 09:00 - 19:00, P: 09:00 - 19:00, Szo: 09:00 - 17:00, V: Zárv a, 2013.01.10 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

20 182/2013 2013.11.28 Használtcikk kereskedés 2941 Ács Kossuth Lajos utca 18 Virág Csabáné Engedély  köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 50 2941 Ács Kossuth Lajos utca 18. 10610678 64583833-4779-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: 08:00 - 12:00, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 08:00 - 12:00, 2013.12.01 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

21 209/2015 2015.01.07 csomagküldő kereskedelem Kocsis Alkatrészek 2015 Kf t. Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék 2941 Ács Tav asz utca 29. 11-09-023344 25099588-4532-113-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

22 237/2015 2015.11.10 Reál Élelmiszer 2941 Ács Fő utca 116. Valiczkó Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohány terméket kiegészítő termék | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i135 2941 Ács Fő utca 116. 11-09-024018 25406582-4711-113-11 H: 05:00 - 18:00, K: 05:00 - 18:00, Sze: 05:00 - 18:00, Cs: 05:00 - 18:00, P: 05:00 - 18:00, Szo: 05:00 - 12:00, V: 07:00 - 12:00, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

23 240/2016 2016.02.02 Euros Bolt 2941 Ács Postaköz  19. Karakai Balázs Bejelentés és engedély  kötelesAktív Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy45 9300 Csorna Felsőszeri lakótelep 23. 34991300 66434773-4729-231-08 H: 08:00 - 16:00, K: 08:00 - 16:00, Sze: 08:00 - 16:00, Cs: 08:00 - 16:00, P: 08:00 - 16:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2016.02.02 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

24 241/2016 2016.02.15 üzleten kív üli kis- és nagy kereskedelem Petrov ics János Bejelentés köteles Aktív Egy éb (jelölje meg) 2941 Ács Zöldf a utca 16. 50306758 67488517-4673-231-11 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

25 244/2016 2016.02.16 KOKÓ Autósbolt 2941 Ács Fő utca 23. Kov ács Attila Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti üzemany ag | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag50 2900 Komárom Tó utca 18. 2554005 48748331-4532-231-11 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: 08:00 - 17:00, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

26 245/2016 2016.02.22 üzleten kív üli kereskedelem Moncz Imre Bejelentés köteles Aktív Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) 2941 Ács Ady  Endre utca 59. 72633892131 72633892-4799-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

27 246/2016 2016.02.24 Anda Festékáruház 2941 Ács Gy ár utca 3. ANDA Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési any ag | Szaniteráru | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Virág és kertészeti cikk | Kreatív -hobbi és dekorációs termék | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag123 7570 Barcs Bajcsy -Zsilinszky  Endre utca 25. 14-09-002347 10631609-4752-113-14 H: 07:00 - 17:00, K: 07:00 - 17:00, Sze: 07:00 - 17:00, Cs: 07:00 - 17:00, P: 07:00 - 17:00, Szo: 07:00 - 12:00, V: Zárv a, 2016.02.23 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

28 249/2016 2016.03.16 Fejér Optika 2941 Ács Fő utca 2. Fejér Anikó Bejelentés köteles Aktív Optikai cikk 40 2900 Komárom Jókai tér 2-4. 2. em 1. a.3698764 61703317-4778-231-11 H: 09:00 - 17:00, K: 09:00 - 17:00, Sze: 09:00 - 17:00, Cs: 09:00 - 17:00, P: 09:00 - 17:00, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2008.01.22 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

29 250/2010 2010.12.13 Penny  Market 218. sz. üzlet 2941 Ács Zúgó utca 2. Penny -Market Kereskedelmi Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Az egy es f estékek, lakkok és járműv ek jav ító f ény ezésére szolgáló termékek szerv es oldószer tartalmának szabály ozásáról szóló kormány rendelet hatály a alá tartozó termékek | Állatgy ógy ászati készítmény ek és hatóany agaik | Fegy v er, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray , pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tev ékeny ségekről szóló kormány rendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztály ba tartozó termékek, az ott meghatározott kiv ételekkel | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmisz1156 2351 Alsónémedi Penny  utca 2. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 H: 06:00 - 19:00, K: 06:00 - 19:00, Sze: 06:00 - 19:00, Cs: 06:00 - 19:00, P: 06:00 - 19:00, Szo: 06:00 - 19:00, V: 07:00 - 18:00, 2010.12.13 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

30 251/2016 2016.05.20 Ergoline Lottózó és Szolárium Stúdió2941 Ács Gy ár utca 73. MIHR Kf t. Bejelentés köteles Aktív Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy  | Kreatív -hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Egy éb (jelölje meg)50 2941 Ács Gy ár utca 73. 11-09-020587 23962347-9200-113-11 H: 08:00 - 19:00, K: 08:00 - 19:00, Sze: 08:00 - 19:00, Cs: 08:00 - 19:00, P: 08:00 - 19:00, Szo: 08:00 - 19:00, V: 08:00 - 15:00, 2012.05.25 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

31 254/2016 2016.09.21 üzleten kív üli kereskedelem Szakács Istv án Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék2941 Ács If júság utca 8. 4366162 48455570-5030-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

32 256/2016 2016.10.12 üzleten kív üli kereskedelem Maszlav ér Márk Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség)2941 Ács Dugonics utca 7. 50841565 67842939-4799-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

33 259/2016 2016.12.05 Hartmann Büf é 2941 Ács Belterület  3250 hrsz. Pikente-Gasztro Kf t. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Tej, tejtermék (ny erstej, v alamint a hűtést igény lő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el)167 2890 Tata Tópart sétány  13. 11-09-007164 11838713-5610-113-11 H: 06:00 - 16:00, K: 06:00 - 16:00, Sze: 06:00 - 16:00, Cs: 06:00 - 16:00, P: 06:00 - 16:00, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2016.12.05 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

34 261/2017 2017.01.23 ügy nöki tev ékeny ség Kov ács Tibor Ferenc Bejelentés köteles Aktív Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Egy éb (jelölje meg)2941 Ács Gárdony i Géza utca 56 A5424481 48680765-4711-231-11 nagy kereskedelem, ügy nöki tev ékeny ségNem Nem Nem Nem

35 262/2017 2017.02.20 Simi Söröző 2941 Ács Huny adi utca 19. Simonics János Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék104 2941 Ács Gárdony i Géza utca 112. 4182270 48452199-5630-231-11 H: 05:30 - 21:30, K: 05:30 - 21:30, Sze: 05:30 - 21:30, Cs: 05:30 - 21:30, P: 05:30 - 21:30, Szo: 05:30 - 21:30, V: 05:30 - 21:30, 80 1997.09.10 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Nem Nem Nem

36 264/2017 2017.03.23 csomagküldő kereskedelem Modrov its József Bejelentés köteles Aktív Egy éb (jelölje meg) 2941 Ács Árpád utca 23. 4779611 48850762-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

37 266/2017 2017.04.04 Varroda 2941 Ács Batthy ány  utca 1/D. Lukácsné Kov ács Anita Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség)25 2941 Ács If júság utca 12. 38422687 66742128-9529-231-11 H: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, K: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Sze: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Cs: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, P: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2010.02.22 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

38 268/2017 2017.04.24 Vida Pékség és Cukrászda 2941 Ács Fő utca 25. Vida Pékség Sütőipari Kf t. Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.)128 2943 Bábolna Toldi Miklós utca 17. 11-09-013316 14184855-4724-113-11 H: 05:00 - 20:00, K: 05:00 - 20:00, Sze: 05:00 - 20:00, Cs: 05:00 - 20:00, P: 05:00 - 20:00, Szo: 05:00 - 20:00, V: 06:00 - 20:00, 40 2017.04.27 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

39 269/2017 2017.05.15 ügy nöki tev ékeny ség Pábli Zsolt Bejelentés köteles Aktív Mezőgazdasági ny ersany ag, termék (gabona, ny ersbőr, toll stb.) 2941 Ács Sóskahegy  utca 20. 514464 68235824-0111-231-11 nagy kereskedelem, ügy nöki tev ékeny ségNem Nem Nem Nem

40 270/2017 2017.05.15 ügy nöki tev ékeny ség Pábli Balázs Bejelentés köteles Aktív Mezőgazdasági ny ersany ag, termék (gabona, ny ersbőr, toll stb.) 2941 Ács Sóskahegy  utca 20. 51447607 68236368-0111-231-11 nagy kereskedelem, ügy nöki tev ékeny ségNem Nem Nem Nem

41 272/2017 2017.06.06 ügy nöki tev ékeny ség Jantó Katalin Bejelentés köteles Aktív Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru2941 Ács Árpád utca 40. 7497479 63817681-7487-231-11 kiskereskedelem, nagy kereskedelem, ügy nöki tev ékeny ségNem Nem Nem Nem

42 273/2017 2017.06.09 Papír, Írószer, Ny omtatv ány  Üzlet 2941 Ács Gy ár utca 21. A ép. Varga Béla Bejelentés köteles Aktív Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Emlék- és ajándéktárgy  | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Egy éb (jelölje meg)20 2941 Ács Gy ár utca 21. A ép.25624700 72998799-4762-231-11 H: 10:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, K: 10:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Sze: 10:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Cs: 10:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, P: 10:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2011.10.03 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

43 275/2017 2017.06.16 Eperke f agy isautó Pajcsa Istv ánné Bejelentés köteles Aktív Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Cukrászati készítmény , édesipari termék (azon hűtést igény lő cukrászati készítmény ek, amely ek f orgalomba hozatala az előállítás hely én, illetv e házhoz szállítással történik, a v égső f ogy asztó részére2941 Ács Kinizsi Pál utca 20. 51539731 68295392-4724-231-11 2017.05.30 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

44 276/2017 2017.07.21 Keszi Villamossági Szaküzlet 2941 Ács Fő utca 4. Keszi Attila Bejelentés köteles Aktív Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési any ag49 2941 Ács Csermák Hugó utca 34. 4356470 48803966-4321-231-11 H: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, K: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Sze: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Cs: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, P: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2010.03.03 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

45 277/2017 2017.06.21 üzleten kív üli kiskereskedelem Markotics József né Bejelentés köteles Aktív Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Egy éb (jelölje meg) 2941 Ács Deák Ferenc utca 72. 7497417 63817629-4799-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

46 278/2017 2017.06.29 csomagküldő kereskedelem Farkas Anita Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Óra- és ékszer | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és iparműv észeti áru | Kreatív -hobbi és dekorációs termék2941 Ács Dobó utca 13. 51523949 53644192-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

47 279/2017 2017.08.30 Alkatrészbazár 2941 Ács Belterület  2464/30 Gramm Gy ártó és Szolgáltató Kf t. Bejelentés köteles Aktív Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék 16 1072 Budapest Rákóczi út 22. 4. em. 13.01-09-209369 25339114-4511-113-01 H: 08:00 - 16:00, K: 08:00 - 16:00, Sze: 08:00 - 16:00, Cs: 08:00 - 16:00, P: 08:00 - 16:00, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2017.08.30 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

48 280/2017 2017.09.13 csomagküldő kereskedelem Pajcsa Istv án Bejelentés köteles Aktív Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Számítógépes hardv er- és szof tv er termék | Szexuális termék | Fotócikk | Optikai cikk | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Irodagép, -berendezés, irodabútor2941 Ács Kinizsi Pál utca 20. 51548076 68300128-4741-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

49 281/2017 2017.09.13 Vándor Eszpresszó 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 35. Musitz Attila Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Alkoholtermék60 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 24. 51516929 68280611900123111 H: 06:00 - 22:00, K: 06:00 - 22:00, Sze: 06:00 - 22:00, Cs: 05:00 - 21:00, P: 06:00 - 22:00, Szo: 06:00 - 22:00, V: 05:00 - 21:00, 80 2017.09.13 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Igen Igen Nem

50 283/2017 2017.09.20 Lipóti Pékség 2941 Ács Postaköz  9. Lipóti Pékség Kf t. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Tej, tejtermék (ny erstej, v alamint a hűtést igény lő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el)36 9233 Lipót Fő utca 58. 08-09-009922 12730498-1071-113-08 H: 05:30 - 13:00, K: 05:30 - 13:00, Sze: 05:30 - 13:00, Cs: 05:30 - 13:00, P: 05:30 - 13:00, Szo: 07:00 - 11:00, V: Zárv a, 2017.09.20 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

51 284/2017 2017.10.09 csomagküldő kereskedelem Fábián Petra Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria2941 Ács Gárdony i Géza utca 128. 51777186 68459150-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

52 285/2017 2017.10.27 üzleten kív üli és csomagküldő kereskedelem Mogy orósiné Szegedi Ilona Bejelentés köteles Aktív Kreatív -hobbi és dekorációs termék 2941 Ács Vasv ári Pál utca 15. 51687298 68396943-1729-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

53 286/2017 2017.11.07 üzleten kív üli kereskedelem Tirner Fanni Bejelentés köteles Aktív Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Egy éb (jelölje meg) 2941 Ács Béke utca 1. 42871704 67048733-4532-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

54 287/2017 2017.11.07 Magtár Káv éház Bár 2941 Ács Fő utca 2339/1 hrsz. Abai Zoltán Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék70 2941 Ács Fő utca 78. 57313 617378995630-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: 10:00 - 21:00, P: 10:00 - 02:00, Szo: 10:00 - 02:00, V: Zárv a, 40 2014.11.17 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Igen Igen Igen

55 291/2018 2018.01.10 Brotnetti Pékség 2941 Ács Gy ár utca 7 Brotnetti Pékség Kf t. Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (ny erstej, v alamint a hűtést igény lő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Cukrászati készítmény , édesipari termék (azon hűtést igény lő cukrászati készítmény ek, amely ek f orgalomba hozatala az előállítás hely én, illetv e házhoz szállítással történik, a v égső f ogy asztó részére400 2941 Ács Gy ár utca 7 11-09-007518 11966069-4724-113-11 H: 06:00 - 19:00, K: 06:00 - 19:00, Sze: 06:00 - 19:00, Cs: 06:00 - 19:00, P: 06:00 - 19:00, Szo: 06:00 - 19:00, V: Zárv a, 2018.01.10 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

56 295/2018 2018.04.09 Mozgó Büf é Gasztony i Anett Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 2941 Ács Kiss Tábornok utca 19. 52114836 68694368-5610-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: Zárv a, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 06:00 - 12:00, 2018.02.16 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

57 296/2018 2018.04.03 Takarmány bolt 2941 Ács Fő utca 30. Cserkuti Ildikó Bejelentés köteles Aktív Állateledel, takarmány  | Egy éb (jelölje meg) 20 2941 Ács Bartók Béla utca 52. 33241085 66364604-4778-231-11 2018.04.03 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

58 297/2018 2018.04.20 Kála Virágüzlet 2941 Ács Postaköz  2346/7 hrsz. Nagy  Tibor Bejelentés köteles Aktív Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy 40 2941 Ács Postaköz  2346/7 hrsz. 42068484 66993166-4776-231-11 H: 08:00 - 16:30, K: 08:00 - 16:30, Sze: 08:00 - 16:30, Cs: 08:00 - 16:30, P: 08:00 - 16:30, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2015.02.27 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

59 298/2018 2018.04.18 Brotnetti Pékség 2941 Ács Gy ár utca 7 Brotnetti Pékség Kf t. Bejelentés köteles Aktív Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Egy éb(jelölje meg)2019.10.01 2941 Ács Gy ár utca 7 11-09-007518 11966069-4724-113-11 H: 06:00 - 20:00, K: 06:00 - 20:00, Sze: 06:00 - 20:00, Cs: 06:00 - 20:00, P: 06:00 - 20:00, Szo: 06:00 - 20:00, V: Zárv a, 2018.04.18 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

60 299/2018 2018.04.25 Háztartási üzlet 2941 Ács Fő utca 59. Gerencsér Istv ánné Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Fotócikk | Emlék- és ajándéktárgy  | Kreatív -hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okoz12 2941 Ács Szécheny i utca 30. 52434457 73969865-4762-231-11 H: 08:00 - 16:30 Ebédidő: 11:30 - 12:30, K: 08:00 - 16:30 Ebédidő: 11:30 - 12:30, Sze: 08:00 - 16:30 Ebédidő: 11:30 - 12:30, Cs: 08:00 - 16:30 Ebédidő: 11:30 - 12:30, P: 08:00 - 16:30 Ebédidő: 11:30 - 12:30, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2018.04.25 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

61 300/2018 2018.05.02 Gabi v arróműhely e Haf ner Gabriella Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)2020.10.19 2941 Ács Rózsa utca 4. 52455810 68931355-1392-231-11 2018.06.27 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

62 301/2018 2018.05.14 Viv a Shop 2941 Ács Külterület  0421/3 hrsz Green Shop Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohány terméket kiegészítő termék | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Köny v  | Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illats460 9028 Gy őr Dohány pajta utca 22 08-09-029862 26290517-4730-113-08 H: 00:00 - 24:00, K: 00:00 - 24:00, Sze: 00:00 - 24:00, Cs: 00:00 - 24:00, P: 00:00 - 24:00, Szo: 00:00 - 24:00, V: 00:00 - 24:00, 40 2018.06.01 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

63 303/2018 2018.06.19 Élelmiszerüzlet 2941 Ács If júság utca 1/A. Horny ák Csilla Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Virág és kertészeti cikk | Tej, tejtermék (ny erstej, v alamint a hűtést igény lő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. 85 2903 Komárom Feny v es utca 51. 52526653 68980672-4711-23-111 H: 05:30 - 17:30, K: 05:30 - 17:30, Sze: 05:30 - 17:30, Cs: 05:30 - 17:30, P: 05:30 - 17:30, Szo: 05:30 - 12:00, V: 05:30 - 11:00, 2018.06.20 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

64 304/2018 2018.06.27 Horv áth Barkács Szerszám 2941 Ács Fő utca 24. Prof i Színek Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Az egy es f estékek, lakkok és járműv ek jav ító f ény ezésére szolgáló termékek szerv es oldószer tartalmának szabály ozásáról szóló kormány rendelet hatály a alá tartozó termékek | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési any ag | Szaniteráru | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer, termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg stb.) | Kreatív -hobbi és dekorációs termék | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és 58 2941 Ács Gy ár utca 3. 11-09-016313 11693134-4752-113-11 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: 08:00 - 17:00, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2018.07.16 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

65 305/2018 2018.08.21 Niki Pékség 2941 Ács Fő utca 40. Eglentina Pékség Kf t. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (ny erstej, v alamint a hűtést igény lő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Cukrászati készítmény , édesipari termék (azon hűtést igény lő cukrászati készítmény ek, amely ek f orgalomba hozatala az előállítás hely én, illetv e házhoz szállítással történik, a v égső f ogy asztó részére75 2941 Ács Fő utca 40. 11-09-026149 24992471-1071-113-11 H: 05:00 - 21:00, K: 05:00 - 21:00, Sze: 05:00 - 21:00, Cs: 05:00 - 21:00, P: 05:00 - 21:00, Szo: 05:00 - 21:00, V: 05:00 - 21:00, 15 2014.04.17 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

66 306/2018 2018.07.25 Láng tüzép 2941 Ács Fő utca 34-36. Láng Roland Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Vasáru, barkács, és építési any ag | Háztartási tüzelőany ag | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Energiatermék1200 2941 Ács Béke utca 1. 52702404 69103254-4778-231-11 2018.07.23 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

67 307/2018 2018.10.15 ViVa Shop 2941 Ács Külterület  0390/2/A Green Shop Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohány terméket kiegészítő termék | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Köny v  | Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Illats460 9028 Gy őr Dohány pajta utca 22 08-09-029862 26290517-4730-113-08 H: 00:00 - 24:00, K: 00:00 - 24:00, Sze: 00:00 - 24:00, Cs: 00:00 - 24:00, P: 00:00 - 24:00, Szo: 00:00 - 24:00, V: 00:00 - 24:00, 40 2018.10.25 kiskereskedelem, ügy nöki tev ékeny ség, v endéglátásNem Nem Nem Nem

68 308/2018 2018.10.18 csomagküldő kereskedelem 2941 Ács Munkácsy  utca 12. AdóIdea Bt. Bejelentés köteles Aktív Virág és kertészeti cikk 2941 Ács Munkácsy  utca 12. 11-06-011127 25562321-6920-117-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

69 309/2018 2018.12.06 KisPuding 2941 Ács Postaköz  2336/3/A/2-3 Herczeg Babett Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Cukrászati készítmény , édesipari termék (azon hűtést igény lő cukrászati készítmény ek, amely ek f orgalomba hozatala az előállítás hely én, illetv e házhoz szállítással történik, a v égső f ogy asztó részére66 2900 Komárom Guy on Richárd utca 46. 53109103 69386947561023111 H: 11:00 - 15:00, K: 11:00 - 15:00, Sze: 11:00 - 15:00, Cs: 11:00 - 15:00, P: 11:00 - 15:00, Szo: 11:00 - 15:00, V: Zárv a, 18 2018.12.17 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Nem Nem Nem

70 310/2018 2018.12.14 Kinizsi Sporttelep Büf é 2941 Ács Gy ár utca 2462 hrsz. Musitz Attila Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.)200 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 24. 51516929 68280611900123111 100 2018.12.14 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

71 311/2018 2018.12.14 Városi Sportcsarnok Büf é 2941 Ács Igmándi utca 1. Musitz Attila Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.)9 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 24. 51516929 68280611900123111 3 2018.12.14 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

72 312/2019 2019.01.07 csomagküldő kereskedelem Balázsi János Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Emlék- és ajándéktárgy2941 Ács Kegy elet utca 23. 53143172 69410550479123111 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

73 313/2019 2019.01.11 Bazár 2941 Ács Dankó Pista utca 2. Samainé May er Mária Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 100 2941 Ács Dankó Pista utca 2. 53187787 69441424477923111 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

74 314/2019 2019.02.21 Gépjárműalkatrész-nagy kereskedelem Vass Ádám Bejelentés köteles Aktív Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék 2941 Ács Dr. Tarnay  Istv án utca 23. 53285201 69508855452023111 nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

75 315/2019 2019.03.12 Pannon-Technika Üzlet 2941 Ács Külterület  0421/22 hrsz. Pannon-Technika Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti üzemany ag | Egy éb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés | Ipari v egy i áru | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag111 2943 Bábolna Ikr Park  - 11-09-012066 13849362-2562-113-11 H: 07:30 - 15:30, K: 07:30 - 15:30, Sze: 07:30 - 15:30, Cs: 07:30 - 15:30, P: 07:30 - 15:30, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2019.03.04 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

76 316/2019 2019.03.12 Agroland '97 2941 Ács Külterület  0421/22 hrsz. Agroland '97 Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti üzemany ag | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés | Ipari v egy i áru | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag111 2045 Törökbálint Kastély  utca 15/A. 13-09-085290 11174558-6810-113-13 H: 07:30 - 15:30, K: 07:30 - 15:30, Sze: 07:30 - 15:30, Cs: 07:30 - 15:30, P: 07:30 - 15:30, Szo: Zárv a, V: Zárv a, 2019.03.04 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

77 317/2019 2019.04.08 Takarmány bolt 2941 Ács Községi utca 14. Cseréné Tapuska Tímea Bejelentés köteles Aktív Állateledel, takarmány  | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés2019.09.09 35 2941 Ács Vörösmarty  utca 35. 53519258 69672945-4778-231-11 H: 09:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, K: Zárv a, Sze: 09:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Cs: 09:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, P: 09:00 - 16:00 Ebédidő: 12:00 - 14:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2019.04.15 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

78 318/2019 2019.04.15 Galamb Autószerv iz Kf t. 2941 Ács Gy ár utca 32. Galamb Autószerv iz Kf t. Bejelentés köteles Aktív Személy gépjármű | Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék215 2941 Ács Gy ár utca 32. 11-09-026853 26693477-4520-113-11 H: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, K: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Sze: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Cs: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, P: 08:00 - 17:00 Ebédidő: 12:00 - 13:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

79 319/2019 2019.04.29 PizzaTany a 2941 Ács Gy ár utca 15. Lencz András Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el) | Cukrászati készítmény , édesipari termék (azon hűtést igény lő cukrászati készítmény ek, amely ek f orgalomba hozatala az előállítás hely én, illetv e házhoz szállítással történik, a v égső f ogy asztó részére | Sör74 2941 Ács Gy ár utca 15. 53582223 96716430-5610-231-11 H: 12:00 - 20:00, K: 12:00 - 20:00, Sze: 11:30 - 20:00, Cs: 11:00 - 20:00, P: 11:00 - 21:00, Szo: 11:00 - 21:00, V: 11:00 - 20:00, 6 2019.05.10 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

80 320/2019 2019.05.07 csomagküldő kereskedelem Pappné Rov ács Boglárka Bejelentés köteles Aktív Emlék- és ajándéktárgy  | Kreatív -hobbi és dekorációs termék 2941 Ács Táncsics Mihály  utca 3. 53494650 69654516-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

81 321/2019 2019.07.18 Milano Market 2941 Ács Huny adi utca 21 Renaissance Beauty  Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készí300 1139 Budapest Béke tér 7. f szt. 2.01-09-301211 26088282-9602-113-01 H: 06:00 - 17:00, K: 06:00 - 17:00, Sze: 06:00 - 17:00, Cs: 06:00 - 17:00, P: 06:00 - 17:00, Szo: 07:00 - 15:00, V: Zárv a, 2019.07.22 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

82 322/2019 2019.08.01 Ácsi Zöldséges 2941 Ács Postaköz  2. KOVAZÖLDKER Kf t. Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gy ümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék2020.03.09 40 2941 Ács Dugonics utca 13. 11-09-027124 26797636-4721-113-11 H: 07:00 - 12:00, K: 07:00 - 16:00, Sze: 07:00 - 16:00, Cs: 07:00 - 16:00, P: 07:00 - 16:00, Szo: 07:00 - 12:00, V: Zárv a, 2019.08.08 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

83 323/2019 2019.08.02 Hot Wheels Garage Mozgóbolt Nagy  Mónika Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el)2941 Ács Zöldmezősor  6. 51934026 68568344-5610-231-11 2017.11.10 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

84 324/2019 2019.09.24 csomagküldő kereskedelem Papp Norbert Bejelentés köteles Aktív Fotócikk 2941 Ács Igmándi utca 2/A 54047794 55378923-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

85 325/2019 2019.10.14 Garas Kocsma 2941 Ács Kossuth Lajos utca 7 Tóth Oliv ér Bejelentés köteles Aktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egy éb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék47 2941 Ács Kossuth Lajos utca 7 54181186 55491512-1-31 H: 07:00 - 20:00, K: 07:00 - 20:00, Sze: 07:00 - 20:00, Cs: 07:00 - 20:00, P: 07:00 - 21:00, Szo: 07:00 - 21:00, V: 07:00 - 20:00, 25 2019.10.26 kiskereskedelem, v endéglátás Igen Nem Nem Nem

86 326/2019 2019.10.29 Ázsia Center 2941 Ács Postaköz  2 WAN XING LONG Kf t. Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Audió- és v ideóberendezés | Vasáru, barkács, és építési any ag | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Virág és kertészeti cikk | Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy  | Kreatív -hobbi és dekorációs termék552 1203 Budapest Hársf a sétány  19. f szt. 2.01-09-968562 23500817-4771-113-01 H: 08:00 - 17:00, K: 08:00 - 17:00, Sze: 08:00 - 17:00, Cs: 08:00 - 17:00, P: 08:00 - 17:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2019.11.04 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

87 328/2019 2019.12.03 Csomagküldő kereskedelmi tev ékeny ség Markóné Herczegh Beáta Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru 2941 Ács Hosszúhegy   6821 hrsz. 54346134 55637563-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

88 329/2019 2019.12.03 Csomagküldő kereskedelmi tev ékeny ség Szalai Réka Bejelentés köteles Aktív Köny v 2941 Ács Concóháti utca 14. 50430251 67572629-7490-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

89 330/2020 2020.01.10 McDonald's 2941 Ács Külterület  M1 autópály a 93,7 km Progress Étteremhálózat Kf t. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény , édesipari termék | Zöldség- és gy ümölcs | Keny ér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Játékáru389 1095 Budapest Soroksári út 30-34. 01-09-078924 10624500-5610-113-01 H: 06:00 - 22:00, K: 06:00 - 22:00, Sze: 06:00 - 22:00, Cs: 06:00 - 22:00, P: 06:00 - 22:00, Szo: 06:00 - 22:00, V: 06:00 - 22:00, 116 2020.01.07 kiskereskedelem, v endéglátás Nem Nem Nem Nem

90 331/2020 2020.03.19 Mozgóbolt Farkas Attila Bejelentés köteles Aktív Zöldség- és gy ümölcs 2020.09.15 2941 Ács Kossuth Lajos utca 66. 54701478 55951858-4721-231-11 2020.04.01 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

91 332/2020 2020.03.23 Drogéria Market 2941 Ács Fő utca 25. BR Rönkv ilág Kf t. Bejelentés és engedély  kötelesAktív A kémiai biztonságról szóló törv ény  szerinti v eszély es any agok és kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az üzemany ag | Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, v egy i áru | Játékáru | Az Országos Tűzv édelmi Szabály zat szerint f okozottan tűz- v agy  robbanásv eszély es osztály ba tartozó any ag, kiv év e a jöv ed2020.05.27 80 2941 Ács Vasv ári Pál utca 29. 11-09-017150 22758361-4391-113-11 H: 08:00 - 18:00, K: 08:00 - 18:00, Sze: 08:00 - 18:00, Cs: 08:00 - 18:00, P: 08:00 - 18:00, Szo: 08:00 - 13:00, V: Zárv a, 2020.05.26 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

92 333/2020 2020.04.20 Csomagküldő kereskedelmi tev ékeny ség Lőrincz Péter Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Emlék- és ajándéktárgy2941 Ács Patak utca 6. 53570435 69708392-6201-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

93 334/2020 2020.05.14 Használtcikk kereskedés 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 29. Csirke Gusztáv né Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 60 9330 Kapuv ár Szécheny i utca 68. 4942803 46611475-4779-231-08 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: Zárv a, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 06:00 - 12:00, 2020.05.11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

94 335/2020 2020.05.22 Tüzelőany ag kiskereskedelem 2941 Ács Toldi Miklós utca 16. Takács Mihály Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőany ag 100 2941 Ács Toldi Miklós utca 16. 54789935 56162312-4778-231-11 Telef onos egy eztetés alapján (30/1954117) 2020.05.18 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

95 336/2020 2020.06.15 Erdély i árusok 2941 Ács Fő utca 28. Tudor Péter Bejelentés köteles Aktív Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk | Audió- és v ideóberendezés | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, és építési any ag | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny  | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy  | Kreatív -hobbi és dekorációs termék150 2944 Bana Dobi Istv án utca 12 43677297 67153112-4789-231-11 H: Zárv a, K: 08:00 - 18:00, Sze: 08:00 - 18:00, Cs: 08:00 - 18:00, P: 08:00 - 18:00, Szo: 08:00 - 18:00, V: 08:00 - 18:00, 2020.06.12 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

96 337/2020 2020.06.24 Colony  horgász- és állateledelbolt 2941 Ács Postaköz  2346/7 Herold Tamás Bejelentés köteles Aktív Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.) | Állateledel, takarmány35 2921 Komárom Akácf a utca 25. 53711869 69804649-4791-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: 08:00 - 12:00, Cs: Zárv a, P: 12:00 - 16:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2020.07.01 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

97 338/2020 2020.07.06 Használtcikk kereskedés 2941 Ács Dózsa Gy örgy  utca 38. Horv áth Márta Veronika Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 100 9330 Kapuv ár Zríny i utca 8. 54916562 56282025-4789-231-08 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: Zárv a, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 07:00 - 14:00, 2020.07.03 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

98 339/2020 2020.07.23 Vásáron, piacon f oly tatott kereskedelemi tev ékeny ség2941 Ács Fő utca 2. Szabó László Bejelentés köteles Aktív Zöldség, gy ümölcs | Zöldség- és gy ümölcs 2941 Ács Munkás utca 8. 55023128 56383030-4799-231-11 2020.07.23 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

99 340/2020 2020.08.03 Roberto üzletház 2941 Ács Postaköz  21. BOGYÓ-TEAM Bt. Bejelentés és engedély  kötelesAktív Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk | Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, és építési any ag | Szaniteráru | Köny v  | Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.) | Számítógépes hardv er- és szof tv er termék | Illat114 2941 Ács Igmándi utca 16. 1106009236 22114008-4799-117-11 H: 08:00 - 16:00, K: 08:00 - 16:00, Sze: 08:00 - 16:00, Cs: 08:00 - 16:00, P: 08:00 - 16:00, Szo: 08:00 - 12:00, V: Zárv a, 2020.08.10 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

100 341/2020 2020.08.10 Csomagküldő kereskedelmi tev ékeny ség Földes Nikolett Bejelentés köteles Aktív Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy2941 Ács Kegy elet utca 23. 55073006 56428722-4791-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

101 342/2020 2020.10.16 PizzÁcs Kohár Viv ien Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági f elügy eletéről szóló 2008. év i XLVI. törv ény  Mellékletének 71. pontjában meghatározott v endéglátó-ipari termék, az italok kiv ételév el)2941 Ács Zöldf a utca 22. 55024088 56383827-5610-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

102 343/2020 2020.10.19 A zöldségek paradicsoma 2941 Ács Fő utca 2. Szabó Kitti Bejelentés köteles Aktív Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gy ümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) | Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.)60 2941 Ács Munkás utca 8. 55290012 56622885-4721-231-11 H: 07:00 - 17:00, K: 07:00 - 17:00, Sze: 07:00 - 17:00, Cs: 07:00 - 17:00, P: 07:00 - 17:00, Szo: 07:00 - 13:00, V: Zárv a, 2020.10.26 kiskereskedelem, nagy kereskedelem Nem Nem Nem Nem

103 344/2020 2020.11.25 csomagküldő kereskedelmi tev ékeny ség Kemény  László Attila Bejelentés köteles Aktív Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.) 2941 Ács Vörösmarty  utca 24. 53043443 69342222-9329-231-11 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

104 345/2020 2020.12.08 Közterületi értékesítés Babják Csaba Bejelentés köteles Aktív Virág és kertészeti cikk 2900 Komárom Korona utca 4. 51000747 67955691-6622-231-11 2020.12.05 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

105 346/2020 2020.12.09 Vásáron, piacon f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség Speed House Országos Ingatlaniroda Kf t. Bejelentés köteles Aktív Emlék- és ajándéktárgy 2941 Ács Gy ár utca 30. 11-09-023864 25349601-6619-113-11 2020.12.05 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

106 300274/B/1/2021 2021.01.29 Halász Zoltán e. v . 2941 Ács Fő utca 25. Halász Zoltán Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 128 2941 Ács Deák Ferenc utca 11. 29618887 65921106-4779-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: Zárv a, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 06:00 - 12:00, 2021.01.15 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem

107 300281/B/1/2021 2021.01.29 Pulzus Turi Butik 2941 Ács Jázmin utca 1. Kohár Ida Bejelentés köteles Aktív Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) 120 2941 Ács Jázmin utca 1. 55563215 56567229-4779-231-11 H: Zárv a, K: Zárv a, Sze: Zárv a, Cs: Zárv a, P: Zárv a, Szo: Zárv a, V: 06:00 - 12:00, 2021.01.24 kiskereskedelem Nem Nem Nem Nem
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