
Település

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 

alapján kötelezően vezetendő nyilvántartások - Veszprém megyében működő közös önkormányzati hivatalok, 

polgármesteri hivatalok
Adásztevel http://adasztevel.hu/onkorm/nyilvantart.html

    Bakonyjákó http://www.bakonyjako.hu/index.php/hu/oenkormanyzat/2013-07-15-09-43-34

     Németbánya http://nemetbanya.hu/nyilvantartasok/

    Homokbödöge http://homokbodoge.hu/onkorm/nyilvantart.html

Alsóörs http://alsoors.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2177&Itemid=107

     Lovas http://lovas.hu/egyeb-dokumentumok

Bakonybél https://bakonybel.hu/index.php?p=nyilvantartasok

     Pénzesgyőr https://penzesgyor.hu/index.php?p=nyilvantartasok

    Olaszfalu http://olaszfalu.hu/index.php?fomenu=2&almenu=6

Bakonyszentkirály bakonyszentkiraly.hu (Körjegyzőségi Hivatal / Letöltések / Nyilvántartások)

     Bakonyoszlop bakonyszentkiraly.hu (Körjegyzőségi Hivatal / Letöltések / Nyilvántartások)

     Csesznek http://www.csesznek.hu/nyilvantartas

     Bakonynána http://bakonynana.hu/nyomtatvanyok.html

    Porva https://porva.hu/index.php?p=nyomtatvanyok

Balatonfőkajár http://www.balatonfokajar.hu/cikkek/Dokumentumok.html

     Balatonakarattya http://balatonakarattya.hu/onkormanyzat

     Küngös http://kungos.hu/szolgaltatasok/

     Csajág http://www.csajag.hu/cikkek/dokumentumok.html

Csabrendek http://kozadat.localinfo.hu/csabrendek/?module=news&action=list&fname=kereskedelem

     Hosztót http://kozadat.localinfo.hu/hosztot/?module=news&action=list&fname=kereskedelem

     Szentimrefalva http://kozadat.localinfo.hu/szentimrefalva/?module=news&action=list&fname=kereskedelem

     Veszprémgalsa http://kozadat.localinfo.hu/veszpremgalsa/?module=news&action=list&fname=kereskedelem

     Zalaszegvár http://kozadat.localinfo.hu/zalaszegvar/?module=news&action=list&fname=kereskedelem

Csetény http://www.cseteny.hu/hivatal_hatosaginyilvantartas.html

     Szápár

Csopak http://csopak.hu/hu/dokumentumt%C3%A1r/nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sok-e-k%C3%B6zig

    Paloznak http://paloznak.hu/onkormanyzat/nyilvanossag

Csót http://csotkozseg.hu/?page_id=380

    Bakonytamási http://www.bakonytamasi.hu/nyilvantartasok

    Nagydém http://nagydem.hu/dokumentumok-2/

    Nagygyimót http://www.nagygyimot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=62

Csögle http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/csogle/nyilvantartasok
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     Adorjánháza http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/adorjanhaza/nyilvantartasok

     Egeralja http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/egeralja/nyilvantartasok

     Kerta http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/kerta/nyilvantartasok

     Kamond http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/kamond/nyilvantartasok

     Karakószörcsök http://csoglekh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/karakoszorcsok/nyilvantartasok

Dudar http://www.dudar.hu/page/k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sok

     Nagyesztergár http://nagyesztergar.hu/kozzetetel-nyilvantartasok/

Gógánfa http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Zalagyömörő http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

    Dabronc http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Hetyefő http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Megyer http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Zalaerdőd http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

    Sümegprága http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Bazsi http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Ukk http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Rigács http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Zalameggyes http://goganfa.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok

Hajmáskér http://www.hajmasker.hu/

    Sóly https://soly.hu/index.php?p=kozerdeku

Kővágóörs http://kovagoors.hu/page01.php?menu_id=151

     Kékkút http://www.kekkut.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

     Mindszentkálla http://mindszentkalla.hu/index.php/nyilvantartas-es-bejelentes-mukoedesi-engedelyrol

    Köveskál http://koveskal.hu/?page_id=92

     Balatonhenye http://balatonhenye.hu/onkormanyzat-nyilvantartasok

     Szentbékkálla http://www.szentbekkalla.hu/h/nyilvantartasok.html

     Balatonrendes http://www.balatonrendes.hu/magyar/onkormanyzat-nyilvantartasok

     Salföld http://salfold.hu/nyilvantartasok.php

    Révfülöp http://www.revfulop.hu/magyar/onkormanyzat-nyilvantartasok

Lesenceistvánd http://lesenceistvand.hu/index.php?p=nyilvantartasok

    Uzsa http://uzsa.hu/letoltheto/nyilvantartasok

    Zalahaláp http://www.zalahalap.hu/kozerdeku-informaciok/nyilvantartasok/

Lesencetomaj http://www.lesencetomaj.hu/nyilvantartasok.htm

     Balatonederics http://balatonederics.hu/2016/02/nyilvantartasok/

     Nemesvita http://nemesvita.hu/nyilvantartasok.htm
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     Lesencefalu Átmeneti elérhetőség: http://94.199.178.57/~lesencef/

Litér http://www.liter.hu/Onkormanyzat/Dokumentumok/Kotelezo-nyilvantartasok

      Királyszentistván http://www.kiralyszentistvan.hu/ckiszti/nyomtatvanyok és http://www.kiralyszentistvan.hu/ckiszti/nyilvantartasok

Magyarpolány http://www.magyarpolany.hu/nyilvantartasok/

     Kislőd http://kislod.hu/?module=news&action=list&fname=nyilvantartasok#MIDDLE

Marcaltő http://www.marcalto.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Malomsok http://www.malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

    Egyházaskesző http://www.egyhazaskeszo.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

    Várkesző http://www.varkeszo.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

Márkó http://www.marko.hu/rendeletekszabalyzatok

     Bánd http://www.band.hu/viewpage.php?page_id=18

    Hárskút http://harskut.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartas

Monostorapáti http://monostorapati.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

     Hegyesd http://www.hegyesd.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

     Kapolcs http://www.kapolcs-onkormanyzat.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

     Vigántpetend http://www.vigantpetend.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

    Taliándörögd http://taliandorogd.hu/tiki-list_file_gallery.php?galleryId=20

     Sáska http://saska.hu/index.php/nyilvantartasok

Nagyvázsony http://nagyvazsony.hu/nyilvantartasok/

     Mencshely http://mencshely.hu/?page_id=44

     Pula http://www.pula.hu/index.php/dokumentumok/nyilvantartasok

Nemesgörzsöny http://www.nemesgorzsony.gportal.hu/

    Magyargencs http://www.magyargencs.gportal.hu/

     Nagyacsád http://nagyacsad.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=41

     Mezőlak http://mezolak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=23

     Békás http://bekas.hu/index.php/oenkormanyzat/nyilvantartasok

    Kemeneshőgyész http://kemeneshogyesz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=48

    Kemenesszentpéter http://kemenesszentpeter.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

Nemesszalók http://nemesszalok.hu/hivatal/kozzetetel_nsz.html

     Marcalgergelyi http://nemesszalok.hu/hivatal/kozzetetel_nsz.html

     Vinár http://nemesszalok.hu/hivatal/kozzetetel_nsz.html

     Mihályháza http://nemesszalok.hu/hivatal/kozzetetel_nsz.html

     Külsővat http://nemesszalok.hu/hivatal/kozzetetel_nsz.html

Nemesvámos http://www.nemesvamos.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=66

     Veszprémfajsz http://veszpremfajsz.hu/index.php/letoltheto-dokumentumok
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Nyárád http://nyarad.hu/index.php/nyilvantartasok

     Pápadereske http://papadereske.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=17

    Dáka http://www.daka.hu/kozerdeku-adatok/nyilvantartasok

    Pápasalamon http://papasalamon.hu/nyilvantartasok

Nyirád http://nyirad.hu/nyiradi-kozos-onkormanyzati-hivatal/nyilvantartasok/

    Szőc http://szoc.hu/nyilvantartasok/

Ősi http://osikozseg.hu/content/kereskedelmi-es-szolgaltatasi-tevekenyseghez-kapcsolodo-nyilvantartasok

Öskü https://osku.hu/index.php?p=szabalyzatok

    Tés http://tes.hu/dokumentumok/rendeletek-hatarozatok/kereskedelmi-nyilvantartas/

    Jásd http://www.jasd.hu/index.php/kozerdeku/kereskedelmi-nyilvantartas

Pápakovácsi http://papakovacsi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=25

     Kup http://kup.hu/index.php/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Nóráp http://norap.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=19

    Ganna http://ganna.hu/?workflow_state=nyilvantartasok

    Bakonypölöske http://bakonypoloske.hu/?workflow_state=nyilvantartasok

    Döbrönte http://dobronte.hu/index.php?mit=58&st=Nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sok

Pápateszér http://papateszer.hu/aloldal_nyilvantartasok.html

      Bakonyszentiván http://bakonyszentivan.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=27

      Vanyola http://vanyola.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=32

      Gic http://gic.hu/index.php/onkormanyzat/dokumentumtar/category/uzletek-nyilvantartasa

Pétfürdő http://petfurdo.hu/telepules/telepulesunk_bemutatkozik/

Somlóvásárhely http://somlovasarhely.hu/nyilvantartasok

     Borszörcsök http://borszorcsok.hu/nyilvantartasok

     Somlójenő http://somlojeno.hu/nyilvantartasok

     Somlószőlős http://somloszolos.hu/nyilvantartasok

     Kisszőlős http://kisszolos.hu/nyilvantartasok

     Doba http://doba.hu/nyilvantartasok

Szentgál http://szentgal.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok.html

Szentkirályszabadja http://szentkiralyszabadja.hu/nyilvantartasok

Szigliget http://szigliget.hu/portal/index.php/kozelet/onkormanyzat/nyilvantartasok

     Kisapáti http://kisapati.hu/index.php/koezoes-oenkormanyzati-hivatal/uegyintezes/70-nyilvantartasok

     Badacsonytördemic http://www.badacsonytordemic.exactoffice.hu/index.php/kozseghaza/nyilvantartasok

     Nemesgulács http://nemesgulacs.hu/?q=node/18

     Káptalantóti http://kaptalantoti.hu/download.php?list.69&autothumbs=0&desc=0

     Hegymagas http://www.hegymagas.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/
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Tihany http://tihany.hu/index.php/hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/45-onkormanyzat/kozerdeku-adatok/316-a-szerv-nyilvantartasai

    Örvényes http://orvenyes.hu/kozigazgatas/orvenyesi-kirendeltseg/#nyilvantartasok

    Aszófő http://aszofo.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/

    Balatonakali http://balatonakali.hu/?page=dokumentumtar&lang=hu

    Balatonudvari http://www.balatonudvari.hu/kozigazgatas/hatosagi-nyilvantartasok/

Tótvázsony

     Hidegkút

     Barnag

     Vöröstó http://vorosto.hu/onkormanyzat/nyilvantartasok/8

Tüskevár http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=tuskevar1

     Apácatorna http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=apacatorna1

     Kisberzseny http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=kisberzseny1

     Nagypirit http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=nagypirit1

     Kispirit http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=kispirit1

     Kolontár http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=kolontar1

     Pusztamiske http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=pusztamiske1

     Iszkáz http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=iszkaz1

     Kiscsősz http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=kiscsosz1

     Nagyalásony http://www.tuskevarikozoshivatal.hu/?module=news&fname=nagyalasony
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