
1.

év hó, nap
címe: Csetény Petőfi u. 36. neve: 35. Gépjárműjavítás,- karbantartás

hrsz: 23. Varga József 36. Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

használatának 

jogcíme:

szívességi cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

31757497

székhelye: 8417 Csetény Petőfi u. 

36.

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

3.

év hó, nap
címe: Csetény külterület neve:  EUROMOBIL KFT 52.10 Raktározás, tárolás

hrsz: 044/146

használatának 

jogcíme:

cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

székhelye:  1136 Budapest, 

Pannónia út 39.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

6. 2013 31.dec

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

2. 2013 05.21

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének 

A végzett ipari tevékenység

2. 2013. 02.08

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartás a telepengedély köteles és bejelentés köteles telepekről

Nyilvántartás a telepengedély köteles és bejelentés köteles telepekről

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység



4

év hó, nap
címe: Csetény,Rákóczi u. 72/A neve: AUTÓ BOGNÁR 48.20 Gépjármű javítás, karbantartás

hrsz:

használatának 

jogcíme:

cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma:                        

19-06-505175

székhelye: 8417 Csetény, Rákóczi 

utca 72/A 

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

h - p 9-1230  13-1730

Sz. 9 -1230

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

5.

év hó, nap
címe: Csetény, Hunyadi u.8. neve: La Magifi KFT 45.20 gépjárműjavítás, karbantartás

hrsz: 52.10 Raktározás, tárolás

használatának 

jogcíme:

cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

székhelye: 8417 Csetény, 

Hunyadi u. 5. 

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

6.Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység

A végzett ipari tevékenység

2 2013. 05.21

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység

2 2013 05.21.

üzemeltetésének időpontja:

Nyilvántartási száma:



év hó, nap
címe: Csetény, Arany J. u. 30. ROLAND KFT 17.23 Irodai papírárú gyártása

hrsz: 67. nem veszélyes hulladék gazdálkodási  

engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása,ártalmatlanítása

használatának 

jogcíme:

saját tulajdon cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma:                   

19-09-507313

székhelye: 8417 Csetény,Ady u. 

25. 

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

1 2015 2. 6. Cs-0004-9/2015. 67. nem veszélyes hulladék gyűjtése

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

7.

év hó, nap
címe: Csetény neve: Győri Hulladékgazdálkodási 

onprofit KFT

67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása.

hrsz: 039/3 68. veszélyes hulladék gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása

használatának 

jogcíme:

üzemeltetés, bérelt cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

székhelye: Győr, Orgona u. 10. 

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

8 óra

A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység

1 2014. 07.04.

üzemeltetésének időpontja:

1 2013 05.21.

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:

A bejegy-zés 

oka*

A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység



1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

8.

év hó, nap
címe: Csetény,Petőfi utca 47. neve: KO-BA 2001. Épületgép. Bt. 2. acél tároló eszköz gyártása

hrsz: 11. fém épületelem gyártása

használatának 

jogcíme:

saját tulajdon cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma:                   

19-06-505655

13. fém megmunkálás

székhelye: 8417 Csetény, Petőfi 

utca 47.  

15.fém szerkezet gyártása

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 27 hidraulikus, pneumatikus berendezés  

gyártása

h - p 6,00   --   22,00 35. máshova nem sorolt egyéb általános 

rendeltetésű gép gyártása

39. máshova  nem sorolt egyéb speciális gép 

gyártása

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap
címe: Csetény külterület neve: NJ67 TRANSPORT KFT 43. gépjárműjavítás,-karbantartás

hrsz: Csetény 044/21

használatának 

jogcíme:

tulajdonos cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

1909510090

székhelye: 8417 Csetény ,Arany J. 

u. 1/F

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

egy műszak 8,00 - 16,00 

üzemeltetésének időpontja:

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység

A végzett ipari tevékenység

1 2014. 11.26

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének



2 2016  03   21 

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap
címe: Csetény,Törekvés u. 41. neve: Gu-Fém Kft. 36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

hrsz: 552/2

használatának 

jogcíme:

bérelt cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma: 

19-09-0510777

székhelye: 8417 Csetény, Bem u. 

24.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

egy műszak 8,00-18,00

1. 2015 09 18

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap
címe: Csetény, Petőfi u. 125. neve: IMAR Forg Kft. 37. fémmegmunkálás

hrsz: 402/2

A végzett ipari tevékenység

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:
A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A bejegy-zés 

oka*

Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének

A végzett ipari tevékenység

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:



használatának 

jogcíme:

hozzájáruló nyilatkozat cégjegyzék/vállalkozói 

nyilvántartásba vételi száma:

19-09-519235 

székhelye: 8417 Csetény, Petőfi 

u. 125.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

egy műszak 7,00-15,00

2. 2017 06 28

1. engedély 

kiadása

2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap

címe: 8417 Csetény, Hunyadi u. 7. neve: Balluff Kft. 13.  egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

hrsz: 1

használatának 

jogcíme:

határozat cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartásba vételi 

száma: 19-09-000022

székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 55.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

2 műzsak 6-14, 14-22

2. 2018. 11.jún

1. engedély kiadása 2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap

címe: 8417 Csetény, József A. u. 5. neve: Var-Mar Kft. 37. fémmegmunkálás

A bejegy-zés oka* Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének A végzett ipari tevékenység

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:

Nyilvántartási száma:

A bejegy-zés oka* Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének A végzett ipari tevékenység

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 



hrsz: 744/1

használatának 

jogcíme:

hozzájáruló nyilatkozat cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartásba vételi 

száma: 19-09-520487

székhelye: 8417 Csetény, József A. u. 5.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

H-P 6-14, 14-22

Szombat 14.jún

2. 2019. 26.ápr

1. engedély kiadása 2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

év hó, nap

címe: 8417 Csetény, Petőfi u. 126. neve: Osgyán Tibor 23. egyéb szárazföldi személyszállítás, v. közúti áruszállítás, 

költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon 

tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe 

vett gépjárművet külön jogszabály szerint telephelyen kell 

tárolni

hrsz: 343/2 43. gépjárműjavítás, karbantartás

használatának 

jogcíme:

hozzájáruló nyilatkozat cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartásba vételi 

száma:53020404

székhelye: 8417 Csetény, Petőfi u. 126.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

H-P 8 óra-17 óra

Szombat 8 óra-12 óra

2. 2019. 20.máj

1. engedély kiadása 2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

A végzett ipari tevékenység

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:

A bejegy-zés oka* Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének

üzemeltetésének időpontja:



év hó, nap

címe: 8417 Csetény, Rákóczi u. 56. neve: Pro-Make-Metál Kft. 37. fémmegmunkálás

hrsz: 483/2 38. fémszerkezet gyártása

használatának 

jogcíme: tulajdonos

hozzájáruló nyilatkozat cégjegyzék/vállalkozói nyilvántartásba vételi 

száma:19-09-520670

székhelye: 8417 Csetény, Rákóczi u. 56.

műszak napi munkavégzés ideje egyéb: 

H-P: 6 óra-14 óra, 14óra-22 óra

Szombat: 8 óra -16 óra

2. 2019. 16.aug

1. engedély kiadása 2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása

4. tevékenység 

változása

5. engedély visszavonása 6. telep megszűnése

üzemeltetésének időpontja:

* A bejegyzés oka: 

Nyilvántartási száma:

A bejegy-zés oka* Bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének A végzett ipari tevékenység


