
Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek

1 1/1997 1997.02.28

KUCSA-KER MŰSZAKI 

KERESKEDÉS

2112 Veresegyház Fő 

út 154. 

KUCSA-KER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-

bután gáz és az üzemanyag | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Lábbeli- és bőráru | Festék, 

lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Háztartási tüzelőanyag

2 8/1997 1997.04.30 SZÁZFÉLE Vegyesüzlet

2112 Veresegyház 

Vasútállomás  - LADVENICZA SÁNDOR Egyéb (jelölje meg)

3 18/1997 1997.08.01 GESZTENYÉS SÖRÖZŐ

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 8 Gozdán Attila

Bejelentés és engedély 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

4 25/1997 1997.06.23 ÉPÍTŐANYAG TELEP

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca  

A-M HARGITA FA- ÉS 

ÉPITÖANYAG KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Egyéb (jelölje meg)

5 38/1996 1996.05.01 HUSZAI CSEMPEBOLT

2112 Veresegyház 

Mező utca 4 HUSZAI LAJOS Egyéb (jelölje meg)

6 41/1997 1997.07.03

PALACKOZOTT ITALOK 

BOLTJA

2112 Veresegyház 

Ráday utca 95 BOGDÁN ANDRÁS

Bejelentés és engedély 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru | Egyéb (jelölje meg)

7 45/1997 1997.07.09 KASSA ITALBOLT

2112 Veresegyház 

Nyár utca 16 JEGES ZSIGMONDNÉ Egyéb (jelölje meg)

8 55/1997 1997.07.14 Háztartási vegyiáru

2112 Veresegyház 

Petőfi utca 3/A EGGI COLOR Kft. Egyéb (jelölje meg)

9 61/1996 1996.05.01 SZOMJAS BAKTER BÜFÉ

2112 Veresegyház Fő 

út 5 MALMOS KÁROLYNÉ

Bejelentés és engedély 

köteles

Dohánytermékek | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

10 67/1997 1997.07.23

LESZÁK GÁNCS 

GAZDABOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 21 

LESZÁK ÉS GÁNCS Mezőgazdasági 

Bt. Egyéb (jelölje meg)

11 80/1999 1999.08.09 JULIKA VEGYESBOLT

2112 Veresegyház 

Tavasz utca 12 

GRÓF Z.-2000 Kereskedelmi és 

Fuvarozó Bt Egyéb (jelölje meg)

12 84/1997 1997.08.01 TÓPART MOTEL

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 4 

MONTÍR VÁLLALKOZÁSI, 

KERESKEDELMI, LAKBERENDEZŐ 

ÉS BÚTORJAVÍTÓ KKT

Bejelentés és engedély 

köteles Egyéb (jelölje meg)

13 85/2008 2008.09.09 KOSIK ÓRA

2112 Veresegyház Fő 

út 53 Kosik József Bejelentés köteles Óra- és ékszer | Fotócikk

14 86/1997 1997.07.29

CSEMPE ÉS TAPÉTA 

SZKÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út  HUSZAI LAJOS Egyéb (jelölje meg)

15 87/1997 1997.08.01

CSEMPE ÉS KERÁMIA 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 116 HUSZAI LAJOS Egyéb (jelölje meg)

16 89/2000 2000.01.01 VAS MŰSZAKI ÜZLET

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 1149/1 

HB-FERRUM KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO BT Egyéb (jelölje meg)

17 93/1997 1997.08.12 AKÁCOS BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Viczián utca  Danyi Gyuláné Egyéb (jelölje meg)

18 96/1997 1997.08.12 SZEZÁM KULCSMÁSOLÓ

2112 Veresegyház 

Állomás utca 19 Asztalos János Egyéb (jelölje meg)

19 101/1997 1997.08.14 ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház Fő 

út 61 DEÁK JÁNOSNÉ Egyéb (jelölje meg)

20 103/1997 1997.08.15 PÁSZTOR ÉS TÁRSA

2112 Veresegyház Fő 

út 53 

PÁSZTOR ÉS TÁRSA JAKAB 

KERESKEDELMI FUVAROZO ÉS 

SZÁLLITMÁNYOZO Bt Egyéb (jelölje meg)

21 104/1997 1997.08.15

PÁ-JA ÉPÍTŐANYAG 

KERESKEDÉS

2112 Veresegyház Fő 

út 53 

PÁ-JA KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Egyéb (jelölje meg)

22 112/1997 1997.08.01 VERESI BÚTORDISZKONT

2112 Veresegyház 

Szadai út 5 

PRIMA VISION FAIPARI- 

BUTORIPARI ÉS KERESKEDELMI 

KFT Egyéb (jelölje meg)

23 114/1996 1996.05.01 SERES SÖRÖZŐ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A 

strand S.L. Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Egyéb (jelölje meg)

24 119/2001 2001.04.11 ARZENÁL

2112 Veresegyház 

Szent László utca 39 

KATÓ-KER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt Egyéb (jelölje meg)

25 147/1999 1999.12.01 17.SZ.ÉLELMISZERBOLT

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 2. GÖDÖLLŐ COOP Zrt. Egyéb (jelölje meg)

26 151/1999 1999.12.01

15. számú COOP 

szupermarket

2112 Veresegyház Fő 

út 49. GÖDÖLLŐ COOP Zrt.

Bejelentés és engedély 

köteles

Dohánytermékek | A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | Meleg-, 

hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati 

készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, 

ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 

készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és 

bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális 

termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Szaniteráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 

| Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 

cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék | Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag

Üzlet lista  1/28 Nyomtatás ideje: 2018.09.24  16:05



Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek

27 155/1996 1996.05.01 BRUNÓ Állateledel

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 34 TELKESI BÉLÁNÉ Bejelentés köteles

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Kedvtelésből tartott 

állat | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

28 160/1997 1997.08.01 OPTIKA

2112 Veresegyház Fő 

út 53. 

KISS ÉS TSA KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO Bt Egyéb (jelölje meg)

29 166/1999 1999.04.22 MALOM Söröző

2112 Veresegyház 

Damjanich utca 6 Szerémy Csaba Egyéb (jelölje meg)

30 185/1997 1997.09.04 FLAMINGÓ virág-ajándék

2112 Veresegyház Fő 

út 76/A Glózer Ágota Anna Egyéb (jelölje meg)

31 186/1997 1997.09.04 STÍLUS BÚTORHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 39/B Helmeczi Béla Egyéb (jelölje meg)

32 189/1996 1996.05.01 SULYÁN CUKRÁSZDA

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 16 SULYÁN ÉS FIAI Kft. Egyéb (jelölje meg)

33 195/1997 1997.09.17 KONYHABÚTOR STÚDIÓ

2112 Veresegyház Fő 

tér  K-REX Építőipari, Ke4r. és Szolg. Bt. Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

34 197/1996 1996.05.01 VADKACSA TENISZ KLUB

2112 Veresegyház 

Ivacs utca 3895 hrsz VADKACSA TENISZKLUB KFT

35 199/1997 1997.08.01

BONTOTT 

AUTÓALKATRÉSZ

2112 Veresegyház 

Szadai út 17 BUDAVÁRI ZOLTÁN Egyéb (jelölje meg)

36 204/1997 1997.08.01

SZERSZÁM-CSAVAR 

SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Szadai út 11 

ABS  AUTÓJAVITÓ, BONTÓ ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt. Egyéb (jelölje meg)

37 244/1997 1997.11.01 BOROSTYÁN SÖRÖZŐ

2112 Veresegyház 

Petőfi utca 9/A LIPTÁK MARIANN Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

38 266/2009 2009.04.01 TAKARMÁNYBOLT

2112 Veresegyház 

Köves utca 1/B Serfőző Lászlóné Egyéb (jelölje meg)

39 273/1999 1999.05.01 BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A 

BET-TOM  Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt Egyéb (jelölje meg)

40 277/1998 1998.06.01 HÚS ÉS BAROMFI

2112 Veresegyház 

Fehérló utca 1 KISTÁJER FERENC Egyéb (jelölje meg)

41 281/1998 1998.07.31 TÖRPICUR BABABOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 59 CSIBE KERESKEDELMI Bt Egyéb (jelölje meg)

42 291/1998 1998.09.01 MASTER SERVICE

2112 Veresegyház 

Szadai út 2/C 

MASTER-SERVICE KER. ÉS 

SZOLG. BT. Egyéb (jelölje meg)

43 298/1998 1998.10.01 Veresegyház Postabolt

2112 Veresegyház Fő 

út 32 Magyar Posta Zrt.

Bejelentés és engedély 

köteles

Dohánytermékek | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és 

videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | 

Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

44 304/1998 1998.11.30

CBA SZUPERMARKET - 

GRILL BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Szadai út 7 

CBA-Baldauf Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft

Bejelentés és engedély 

köteles Egyéb (jelölje meg)

45 308/1999 1999.01.01 MACKÓ-KUCKÓ

2112 Veresegyház 

Fehérló utca 7 HABER IPARMŰVÉSZETI Bt. Egyéb (jelölje meg)

46 309/1999 1999.02.01 Gázcseretelep

2112 Veresegyház Fő 

út 152/c Huszárik Mihályné Bejelentés köteles Palackos gáz

47 317/1999 1999.04.01

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

SZAKÁRUHÁZ

2112 Veresegyház 

Szadai út 18 Thermoplusssz Épületgépészeti Kft. Egyéb (jelölje meg)

48 326/1999 1999.08.31 TÓPARTI FAHÁZ

2112 Veresegyház 

Ivacs utca 19 Gaál János Ferenc Egyéb (jelölje meg)

49 349/1999 1999.09.21

PIETRA - HARMATI BT. 

CSEMPEBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 30 PIETRA-HARMATI Ker. és Szolg. Bt. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag

50 372/2000 2000.02.01 GYURKÓ TÜZÉP

2112 Veresegyház 

Dózsa György utca  Gyurkó György Egyéb (jelölje meg)

51 375/2000 2000.03.01 TEMETKEZÉS

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 27 Szabó László Egyéb (jelölje meg)

52 380/2000 2000.04.01 HOLDFÉNY ÉTTEREM

2112 Veresegyház 

Lovász tér 1 Lillik László Egyéb (jelölje meg)

53 394/2000 2000.05.01 M ÉS V 2000

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 1/A 

FLÓRA-FA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft

54 397/2000 2000.05.01

Ónodi Épületgépészeti 

Kereskedelmi Kft.

2112 Veresegyház Fő 

út 152/b. 

ÓNODI Épületgépészeti és 

Kereskedelmi Kft. Bejelentés köteles Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru

55 402/2000 2000.06.01 BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A 

DINASZTIA '93 SZOLGÁLTATÓ ÉS 

Kft. Egyéb (jelölje meg)

56 410/2000 2000.07.01 FULL GARDEN

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 18 

BOSTON DRINK Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt Egyéb (jelölje meg)

57 419/2000 2000.08.01 ROBERT ARGENT

2112 Veresegyház 

Hattyú utca 10 

ROBERT ARGENT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

58 423/2000 2000.10.04

MISSZIÓ KONYHA, MINI 

BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 30 

MISSZIO EGÉSZSÉGÜGYI 

KÖZPONT KÖZHASZNU 

TÁRSASÁG Egyéb (jelölje meg)

59 427/2001 2001.01.01 CITROEN

2112 Veresegyház 

Szadai út 8 

PÁSZTOR TAMÁS ÉS TÁRSA 

HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉS 

ÉS SZERVIZ Kft Egyéb (jelölje meg)

60 429/2001 2001.01.19 CIPÉSZ

2112 Veresegyház Ősz 

utca 4 Szőke Imre Egyéb (jelölje meg)

61 457/2001 2001.07.01

PARADICSOM ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

14 Diósi Róbert Egyéb (jelölje meg)

62 471/2001 2001.11.09 CIPŐ

2112 Veresegyház Fő 

út 1/A SÁFRÁNY TIBORNÉ Egyéb (jelölje meg)
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63 476/2001 2001.11.09 PALETTA

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 6/B LEHOCZKINÉ PETROVICS MÁRIA Egyéb (jelölje meg)

64 496/2002 2002.04.02 VIRÁGBOLT

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 23 

NÁ-KIÁD KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Bejelentés köteles

Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 

eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és 

ajándéktárgy

65 517/2002 2002.06.03 D-R-M AUTÓSHÁZ

2112 Veresegyház 

Ráday utca 6-8. 

D-R-M KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Egyéb (jelölje meg)

66 537/2002 2002.10.14 FOTO OPTIKA ÜZLET

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 25 

SCHELLENBERGERNÉ SZEILE 

KINGA Egyéb (jelölje meg)

67 538/2002 2002.10.01

FÜRDŐSZOBÁK 

BURKOLATOK

2112 Veresegyház 

Szadai út 18 

CULTUS MAXIMUS Kereskedelmi 

Kft Egyéb (jelölje meg)

68 557/2003 2003.01.23

DONNA LEONETTA 

PIZZÉRIA

2112 Veresegyház 

Fehérló utca 11 

PIZZALEX KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Egyéb (jelölje meg)

69 558/2003 2003.02.10

EGGI-COLOR ÉPÍTŐIPARI 

SZAKÜZLET és 

HORGÁSZBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 19 EGGI COLOR Kft. Bejelentés köteles

Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Állateledel, takarmány

70 564/2003 2003.04.25 NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

2112 Veresegyház 

Szadai út 25 

WEST CONTACT KERESKEDELMI 

KFT Egyéb (jelölje meg)

71 580/2003 2003.07.15 MOBIL BÜFÉ

2112 Veresegyház Fő 

út  BN-WIA Ipari és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

72 585/2003 2003.09.01 TV, VIDEO, HIFI SZERVÍZ

2112 Veresegyház Fő 

út 157/A 

AD-ER KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO BT Egyéb (jelölje meg)

73 588/2003 2003.09.01 PARIS DIVAT

2112 Veresegyház 

Ráday utca 4 

SZ-BÓ BAU Építőipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

74 590/2003 2003.09.15

TdM TRAVEL UTAZÁSI 

IRODA

2112 Veresegyház 

Szadai út 11 

TDM TRAVEL TOURS ÜDÜLÉSI ÉS 

UTAZÁSI KERESKEDELMI, 

SZOLGÁLTATÓ Kft Egyéb (jelölje meg)

75 605/2004 2004.01.30 Cerka Papír-írószer

2112 Veresegyház Fő 

út 78 

TRUE SOFTWARE 

SZÁMITÁSTECHNIKAI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Bejelentés köteles

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | 

Irodagép, -berendezés, irodabútor

76 608/2008 2008.08.12

LUFI FAGYIZÓ, KÁVÉZÓ, 

PIZZA

2112 Veresegyház 

Hold utca 8. Gáspárné Demeter Ilona Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

77 616/2004 2004.03.26 HARI-HARI Horgászbolt

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 132 DOMBORÓCZKI RITA Egyéb (jelölje meg)

78 620/2004 2004.03.23 Iskolai büfé

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 5-7. UJVÁRI SÁNDORNÉ Egyéb (jelölje meg)

79 625/2004 2004.04.16 Tóparti Rendezvénysátor

2112 Veresegyház 

Ivacs utca 19 Gaál János Ferenc Egyéb (jelölje meg)

80 627/2004 2004.04.28 Veresi Hangszerház

2112 Veresegyház 

Szemere Pál utca 21. 

ABMIRAM ELŐADÓMŰVÉSZI ÉS 

KERESKEDELMI KFT. Bejelentés köteles Hangszer

81 636/2004 2004.07.23 Termál Étterem

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 2 

TERMÁL-BOWLING Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

82 639/2004 2004.08.10

Papír és Vegyiáru 

Nagykereskedés

2112 Veresegyház 

Ráday utca 39 

SEFTING "PM" Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt Egyéb (jelölje meg)

83 641/2004 2004.08.19 Termál Panzió

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 2 

TERMÁL-BOWLING Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

84 642/2004 2004.09.02 Bella Virág és csecse-becse

2112 Veresegyház 

Hétvezér út 2 

SCHWITZ-MAYER 

VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI Kft Egyéb (jelölje meg)

85 653/2004 2004.10.12 Elan Hungaria

2112 Veresegyház 

Sportföld utca 23/1 

ELAN HUNGARIA 

NAGYKERESKEDELMI KFT Egyéb (jelölje meg)

86 660/2005 2005.02.07 Net-barlang

2112 Veresegyház 

Honfoglalás utca 6 Bölcsföldi Andrea Egyéb (jelölje meg)

87 663/2005 2005.03.03 Vereskő

2112 Veresegyház 

Szadai út 17 

Szigetkő Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft Egyéb (jelölje meg)

88 665/2009 2009.06.08 Resti Söröző

2112 Veresegyház 

Állomás utca 2 

Bakter Bár Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

89 671/2005 2005.03.23 Nyílászáró bemutatóterem

2112 Veresegyház 

Szadai út 17 

REKORD-FA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

90 674/2005 2005.05.04 Autbusiness

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 110-

122 

Autóbusiness Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

91 678/2005 2005.05.06 Büfé

2112 Veresegyház 

Patak utca 39 

Ivacs Tó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti Társaság Egyéb (jelölje meg)

92 682/2005 2005.06.10 NEUROWEB

2112 Veresegyház 

Kilátó utca 22 

NEUROWEB Kommunikációs és 

Marketing Ügynökség Kft Egyéb (jelölje meg)

93 684/2005 2005.06.20 GREEN FISH PUB

2112 Veresegyház 

Szadai út 7 

Medi-Green Pharma Gyógyszer 

Kiskereskedelmi és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

94 685/2005 2005.06.20 Háztartási üveg porcelán

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 5 Horváth Józsefné Egyéb (jelölje meg)

95 687/2005 2005.06.24 GOFRI Büfé

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A Borbás Jánosné Egyéb (jelölje meg)

96 692/2005 2005.08.01 Gold Lakk

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3 

GOLD-LAKK KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Egyéb (jelölje meg)

97 696/2005 2005.08.01 "Jobb mint otthon" Italbolt

2112 Veresegyház 

Csomádi út 14/a 

BG-Mix Szolgáltató és Kereskedelmi 

Bt Egyéb (jelölje meg)

98 699/2005 2005.08.01 Iskolai büfé

2112 Veresegyház Fő 

út 77-79 

FINEX 5.0 Kereskedelmi, Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

99 702/2005 2005.08.01 Hétakácos büfé

2112 Veresegyház Tél 

utca 2 

START 3000 Vendéglátó és 

Építőipari Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Egyéb (jelölje meg) | Palackos gáz
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100 705/2005 2005.08.01 Belle Fehérnemű

2112 Veresegyház Fő 

út 1 

SCHWITZ-MAYER 

VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

KERESKEDELMI Kft Egyéb (jelölje meg)

101 706/2005 2005.08.01 Globe Computer

2112 Veresegyház 

Kemény Kálmán utca 

23 Puskás Péter Egyéb (jelölje meg)

102 709/2005 2005.11.01 Csúcs Vegyesbolt

2112 Veresegyház 

Árpád utca 32 Kovács István Egyéb (jelölje meg)

103 713/2005 2005.11.01 LG Pont Multimédia

2112 Veresegyház Fő 

út 53 

P-O-R Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt Egyéb (jelölje meg)

104 723/2005 2005.11.01

ABS Csavar és szerszám 

szaküzlet

2112 Veresegyház 

Csomádi út 13 

ABS  AUTÓJAVITÓ, BONTÓ ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt. Egyéb (jelölje meg)

105 730/2006 2006.01.11 Internetes Áruház

2112 Veresegyház 

Huba utca 28 

KÖNYVBRÓKER.HU Virtuális 

Könyváruház Bt. Egyéb (jelölje meg)

106 733/2006 2006.02.01 KIKI Kisállatfelszerelés

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

18 DANI ZSUZSANNA Egyéb (jelölje meg)

107 736/2006 2006.02.01 Kézműves Mesterek Háza

2112 Veresegyház 

Szadai út 7 

Kézműves Mesterek Háza 

Fémmegmunkáló Kft Egyéb (jelölje meg)

108 739/2006 2006.04.05 Fa-Modell

2112 Veresegyház 

Szadai út 16 

FA-MODELL KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Kft Egyéb (jelölje meg)

109 740/2006 2006.05.01 Veres Fa

2112 Veresegyház 

Szadai út 22 

FANTÁZIA FÓT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

110 741/2006 2006.05.01 Hacuka ruházat

2112 Veresegyház 

Szadai út 7 

ORIENT-LIFE Ingatlanközvetítő  és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

111 747/2006 2006.05.01 Strandcikk

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/a Gyurik Imre Ottó Bejelentés köteles

Bor | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

112 750/2006 2006.05.01 Sulyán fagylaltozó

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47 SULYÁN ÉS FIAI Kft. Egyéb (jelölje meg)

113 751/2006 2006.05.01 Kati szalon

2112 Veresegyház Fő 

út 1 Kati Szalon Esküvői Kft Egyéb (jelölje meg)

114 753/2006 2006.05.01 Sarkadi sport és divat

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c LEFT HOOK Kereskedelmi Bt Egyéb (jelölje meg)

115 754/2006 2006.08.01 Zöldség gyümölcs üzlet

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47 KLEMI & SIMI Kereskedelmi Kft. Egyéb (jelölje meg)

116 755/2006 2006.05.01 Vargabetű könyvesbolt

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47 VARGA GYULÁNÉ Egyéb (jelölje meg)

117 757/2006 2006.08.01 Teri Bioboltja

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47 Déri Imre Józsefné Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

118 766/2006 2006.11.01

Ramazuri Játszóház és 

Játékbolt

2112 Veresegyház 

Mester utca 1/A 

RAMAZURI Játszóház és Játékbolt 

Bt Egyéb (jelölje meg)

119 768/2006 2006.08.01 Veresi könyvesbolt

2112 Veresegyház Fő 

út 69 Veresi Könyvesbolt Kft. Bejelentés köteles

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Emlék- és ajándéktárgy

120 775/2006 2006.11.01 Gumimaci műhely

2112 Veresegyház 

Szadai út 4 

PROMAX 1000 Ingatlanforgalmazó 

és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

121 778/2006 2006.11.01 Nyílászáró szaküzlet

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/C 

Veres-Therm Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

122 782/2006 2006.11.01

Pöttöm-Potom Ruházati 

üzlet

2112 Veresegyház Fő 

út 71 Kalán Emese Egyéb (jelölje meg)

123 787/2007 2007.02.02 Harmónia kávézó

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c 

Harmony-Cafe Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

124 792/2007 2007.03.01 Optika

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 30 

KISS ÉS TSA KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATO Bt Egyéb (jelölje meg)

125 793/2007 2007.04.10

MUSIC SORTIMENT BT 

KOTTAÜZLET

2112 Veresegyház 

Kuruc utca 7 

MUSIC SORTIMENT 

KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Egyéb (jelölje meg)

126 794/2007 2007.02.27 Termálfürdő üdülőházak

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1 

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ 

SZERVEZET Egyéb (jelölje meg)

127 796/2007 2007.02.22 Provocateur divatáru

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

18 

BURUNDUK Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

128 804/2007 2007.05.25 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 12 

ZÖLDPIAC Építőipari és 

Kereskedelmi Bt Egyéb (jelölje meg)

129 805/2007 2007.10.09

NATUREXPRESS 

INTERNETES ÁRUHÁZ

2112 Veresegyház 

Sportföld utca 23/J/2 

NaturExpress Természetes és Etikus 

Termék-Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft Egyéb (jelölje meg)

130 809/2007 2007.06.06

KSP KLÍMA- ÉS 

LÉGTECHNIKAI 

SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 25 

S&S Consulting Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

131 810/2007 2007.06.14

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Szabó Máté utca 13 Mónus István Zsoltné Egyéb (jelölje meg)

132 811/2007 2007.06.27 KERTIGÉP ÜZLET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/E 

VÖRÖSTÖLGY Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

133 812/2007 2007.06.27

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS 

SZERELVÉNY BOLT

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/E 

NO-LA ÉPÍTŐIPARI, 

KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Egyéb (jelölje meg)

134 819/2007 2007.08.24 BIOBARLANG BIOBOLT

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 1 

Biobarlang Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft

135 820/2007 2007.08.17 ÁRKÁDOS SÖRÖZŐ

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 25 

VERES DEKOR Vendéglátó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

136 823/2007 2007.09.04 ARECA VIRÁG-AJÁNDÉK

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A 

ARECA Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles

Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

dekorációs termék

137 824/2007 2007.09.03

SZÍNES KISÁLLATOK 

BOLTJA

2112 Veresegyház Fő 

út 7 

ÖKOMESTER Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Bt. Egyéb (jelölje meg)
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138 841/2007 2007.12.21 RÉTESDE

2112 Veresegyház Fő 

út 24 VÁNYI JÁNOSNÉ

139 842/2007 2007.12.21 KATI SZALON

2112 Veresegyház Fő 

út 74/A Kati Szalon Esküvői Kft Egyéb (jelölje meg)

140 844/2008 2008.01.31 PÓTKERÉK AUTÓSBOLT

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 

1101/18 PÓTKER 98. KERESKEDELMI Bt Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

141 845/2008 2008.01.23 HALDORÁDÓ ÉTTEREM

2112 Veresegyház 

Ivacs utca 2283/54 Ivacs 2018. Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

142 851/2008 2008.01.23

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA 

KONYHÁJA

2112 Veresegyház 

Széchenyi tér 2. 

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ 

SZERVEZET Egyéb (jelölje meg)

143 861/2008 2008.03.17

GAME FOREST KONZOL 

BOLT

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 25. GAMENLA Kft Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

144 868/2008 2008.04.26

SZINKRON-CAR 

AUTÓJAVÍTÓ

2112 Veresegyház 

Szadai út 11. SZINKRON-CAR Autójavító Kft Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

145 869/2008 2008.03.28 SPORT BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 2/A S.L. Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Egyéb (jelölje meg)

146 873/2011 2011.02.23 MŰSZAKI KISÁRUHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 52. 

ZOJA 2008 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 

videóberendezés | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 

függöny | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk 

(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Palackos gáz

147 878/2008 2008.06.09 AJTÓ-ABLAK HÁZ

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 2/C 

SZE-VA 2005 Kereskedelmi és 

Építőipari Kft Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

148 879/2008 2008.06.10

GÉPJÁRMŰKERESKEDELE

M

2112 Veresegyház 

Petőfi utca 2 

DRIFT-CAR Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

149 880/2008 2008.08.29

ANTIKER KFT. 

KERESKEDÉS

2112 Veresegyház 

Hajó utca 3. ANTIKER Kereskedelmi Kft. Egyéb (jelölje meg)

150 881/2008 2008.06.25 KAKTUSZ LÁNGOSA

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1 Kakuszi György Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

151 883/2008 2008.06.30 BILLE USZODATECHNIKA

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 49 

BILLE-PACK KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

152 884/2007 2007.12.10 KOTKODA BAROMFIÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 25/A Salamon Szilvia Bejelentés köteles

153 894/2008 2008.08.25 NAPSUGÁR TEXTILHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 96. 

RHINO GYM Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

154 897/2008 2008.09.10

CIPŐJAVÍTÁS - 

KULCSMÁSOLÁS - 

VARRÁS

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47. 

BG-MIX Szolgáltató és Kereskedelmi 

Bt. Egyéb (jelölje meg)

155 900/2008 2008.09.01

MÉZESVÖLGYI ISKOLA 

KONYHA

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 5-7. Fabríczius József Általános Iskola Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

156 901/2009 2009.03.23

FABRÍCZIUS ISKOLA 

KONYHA

2112 Veresegyház Fő 

út 77-79. Fabríczius József Általános Iskola Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

157 908/2008 2008.10.17

IZZO 2000 LÁMPA ÉS 

VILLAMOSSÁGI 

SZAKÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 2. Lengyelné Erzse Johanna Imola Egyéb (jelölje meg)

158 910/2008 2008.10.20 PÓNI JÁTÉKBOLT

2112 Veresegyház 

Huszár utca 1. Ujvári István Egyéb (jelölje meg)

159 913/2008 2008.10.28

VERESI VIGADÓ 

ÉTTEREM, VASKAKAS 

PINCEKLUB

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 18. INTERQUALITAS Szolgáltató Bt. Egyéb (jelölje meg)

160 914/2008 2008.11.24 BOR ÉS DELIKATESZ BOLT

2112 Veresegyház 

Pacsirta utca 1. Zsivora Zsolt Egyéb (jelölje meg)

161 925/2008 2008.12.17

EZMEGMI.HU 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

2112 Veresegyház Fő 

tér - MOL üzletház

ORDENACION Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Egyéb (jelölje meg)

162 927/2008 2008.12.01 PAPÍRVILÁG

2112 Veresegyház Fő 

út 46. 

HUSZTIPAKK Gyártó, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

163 933/1/2009 2009.02.10

"72". számú SPAR 

SZUPERMARKET ÁRUHÁZ"

2112 Veresegyház 

Gödöllői utca 2/a. 

SPAR Magyarország Kereskedelmi 

Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-

és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- 

és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- 

és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk 

| Állateledel, takarmány | Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

164 934/2009 2009.03.05 RŐFÖS BOLT

2112 Veresegyház 

Köves utca 5. 

Dortex Rőfös Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Egyéb (jelölje meg)

165 935/2/2011 2011.04.05 ARZENÁL

2112 Veresegyház Fő 

út 80. Veresi Vegyi Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | 

Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, 

kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 

babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 

és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek

166 936/2009 2009.03.23

Veresegyház Város 

Önkormányzat Idősek 

Otthona Konyha

2112 Veresegyház Fő 

út 106. 

Veresegyház Város Önkormányzat 

Idősek Otthona Bejelentés köteles

Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) | Cukrászati készítmény, édesipari 

termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 

végső fogyasztó részére

167 937/2009 2009.03.09

SZISZKO ANGOL 

HASZNÁLTRUHA 

KERESKEDÉS

2112 Veresegyház 

Köves utca 1/a. Máté Szilvia Egyéb (jelölje meg)

168 940/2009 2009.02.25 TORONY FAGYIZÓ

2112 Veresegyház 

Ráday utca 4. 

ZÖLD TORONY Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

169 946/2009 2009.04.01

MANÓFÖLD GYERMEK 

CIPŐ ÉS BABA BIZOMÁNYI

2112 Veresegyház Fő 

út 59 

HÁZ-VARÁZSLÓ Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

170 949/2009 2009.03.24 FOOD-POINT BÜFÉ

2112 Veresegyház Fő 

tér - piacon mozgóbolt Nemes Melinda Egyéb (jelölje meg)

171 951/2009 2009.05.11 KÖLCSÖNZŐ

2112 Veresegyház Fő 

út 150. Tüske Gyula Egyéb (jelölje meg)

172 952/2009 2009.06.03 GÉPKÖLCSÖNZŐ

2112 Veresegyház 

Szadai út 1/a Asztalos János Egyéb (jelölje meg)

173 955/2009 2009.05.07 VARÁZSVÁR  JÁTÉKBOLT

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 2-4. VARÁZSVÁR Kft. Egyéb (jelölje meg)

174 961/2009 2009.06.22 PIPERE KAMION

2112 Veresegyház Fő 

tér - piacon mozgóbolt Veresi Vegyi Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles Egyéb (jelölje meg)

175 964/2009 2009.06.22 SZIVÁRVÁNY PAPÍRBOLT

2112 Veresegyház 

Köves utca 5. SZIVÁRVÁNY PAPÍRBOLT Kft. Bejelentés köteles Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

176 969/2009 2009.07.10 HASZNÁLT BÚTOR

2112 Veresegyház 

Jókai utca 1. 

GH VERESCENTER Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

177 972/2009 2009.07.20

GSM-BAZÁR 

VERESEGYHÁZ

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 2-4. 

G-PHONE Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Egyéb (jelölje meg)

178 975/2009 2009.08.31 ARNUS OPTIKA

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 5. 

ARNUS Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt. Egyéb (jelölje meg)

179 981/2009 2009.09.30 PM BARKÁCSÁRUHÁZ Kft.

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 2. PM Barkácsáruház Kereskedelmi Kft. Egyéb (jelölje meg)

180 982/2009 2009.09.28

AMNESIA BEAUTY 

SALOON

2112 Veresegyház Fő 

út 96. 

LIORA Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

181 983/2009 2009.10.13 FRAKK ÁLLATELEDEL

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. Ványa József Bejelentés köteles Kedvtelésből tartott állat | Állateledel, takarmány

182 984/2009 2009.09.30 ANGOL BAZÁR

2112 Veresegyház 

Huszár utca 1. Kiss Zsolt Egyéb (jelölje meg)

183 985/2009 2009.10.20

CREAM HASZNÁLTRUHA 

BUTIK

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c. 

Tárnoky és Társa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Óra- és ékszer

184 988/2009 2009.10.13

VERES PET SHOP - 

ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca 3. TRYO-SEC Kft. Bejelentés köteles Kedvtelésből tartott állat | Állateledel, takarmány

185 989/2009 2009.10.20 LIBRA HOTEL MINIBÁR

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 2-4. LIBRA-HOTEL Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Emlék- és ajándéktárgy

186 990/2009 2009.10.20

DIGI TRANSPORT Kft. 

műszaki üzlet

2112 Veresegyház 

Kemény Kálmán utca 

23. DIGI TRANSPORT Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 

videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver 

termék | Óra- és ékszer

187 991/2009 2009.11.16 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház 

Kinizsi utca 69. Gyöngyi Pál Engedély köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

188 994/2009 2009.10.30

SPLASH NŐI FITNESS 

KLUB

2112 Veresegyház Tas 

utca 9. SPLASH FITNESS Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség)

189 995/2009 2009.10.30 SPORTEX

2112 Veresegyház Fő 

út 53. 

RODONIT-TOP Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és 

bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Festék, lakk | Könyv | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, 

sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

190 1001/2009 2009.11.17

kerekcsere.hu 

GUMISZERVÍZ

2112 Veresegyház 

Hajó utca 4. 

Coolwheel Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

191 1003/2009 2009.11.25 ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

16 KISU Bt. Bejelentés köteles

Könyv | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

192 1012/2010 2010.01.05 MÉZES BORHÁZ Kft.

2112 Veresegyház 

Sportföld utca 15. MÉZES BORHÁZ Kft.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hal | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

193 1013/2010 2010.01.05

RONGY-ÁSZ RUHÁZATI 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 6/b. Karpeta Szilvia

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Használtcikk (használt könyv, 

ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

194 1014/2010 2010.01.11 SVOREK - PADLÓ

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 22. SVOREK Kft.

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

195 1025/2010 2010.02.25

VERESEGYHÁZI 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

2112 Veresegyház 

Szadai út 25. WEST CONTACT PLUSSZ Kft. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag

196 1026/2010 2010.02.25

BORSVIRÁG 

MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKÜZLET BORSVIRÁG Kft. Bejelentés köteles

Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 

eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, 

toll stb.)

197 1029/2010 2010.03.04 Kürtöskalács

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac

SCHÖNFELD Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék

198 1036/2010 2010.03.19

"FABOLT" fatermék és 

barkácsáruk keresekedés"

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 1/B. 

GLOBALWOOD Faipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag
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199 1037/2010 2010.03.23

2112 Veresegyház 

Hold utca 6. Varga Judit Szilvia Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

200 1038/2011 2011.03.22

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac, Búcsú tér Leszák Lajosné Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

201 1041/2010 2010.03.30

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac Bauer Dezső Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati 

méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

202 1042/2010 2010.03.30

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac Leszák Attila Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

203 1043/2010 2010.03.31 Mediforte

2112 Veresegyház 

Huszár utca 1. Direct Solution Hungary Kft. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

204 1045/2010 2010.03.31

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac Barátság 2008 Ker. Bt. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

205 1046/2010 2010.04.02

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac BERECZKI FIVÉREK Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

206 1047/2010 2010.04.07 Vegyesbolt

2112 Veresegyház 

Ivacsi-tó  - 

Szylton Ingatlanfejlesztési és 

Beruházó Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Állateledel, takarmány

207 1048/2010 2010.04.07 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac Fancsali Ibolya Bejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

208 1049/2010 2010.04.09 LONDONI RUHATÁR 3.

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 4. LONDONI RUHA-TÁR Kft. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

209 1050/2010 2010.04.16

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac, Búcsú tér

NaturExpress Természetes és Etikus 

Termék-Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-

és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, 

ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 

elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.)

210 1051/2010 2010.04.16

CSONKÁSI ÓVODA 

FŐZŐKONYHA

2112 Veresegyház 

Hétvezér út 6. 

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ 

SZERVEZET Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

211 1052/2010 2010.04.26

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac

GOOD DENT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Játékáru

212 1056/2010 2010.05.06 TAVIRÓZSA PANZIÓ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1. 

Tavirózsa Panzió Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

213 1058/2010 2010.05.12 GOMBAI CUKRÁSZDA

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 5/D. ép GOMBAI ÉS TÁRSA 2006 Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

214 1059/2010 2010.05.13 GE étterem, konyha

2112 Veresegyház 

Kisrét utca 1. Riviéra Invest Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

215 1060/2010 2010.05.18

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac

FINCSI 2000 Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

216 1061/2010 2010.05.18 www.weidershop.hu BIKERZ Kft. Bejelentés köteles Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

217 1061/2010 2010.05.18 www.bikerz.hu BIKERZ Kft. Bejelentés köteles Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

218 1063/2010 2010.05.20 "Éhes Mackó Étterme"

2112 Veresegyház 

Patak utca 39. Veresegyház Medveotthon Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

219 1066/2010 2010.07.27 AMOSODIO.HU

2112 Veresegyház 

Bihari János utca 12/B. FLAMBER Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

220 1073/2010 2010.06.29

HARDLINE 

táplálékkiegészítők

2112 Veresegyház 

Baross utca 2. Botos Sándor Bejelentés köteles Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

221 1074/2010 2010.06.30 Kemencés Bolt

2112 Veresegyház Fő 

út 67. Trattoria al Forno Kft. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Virág és kertészeti cikk

222 1075/2010 2010.06.30 Kemencés Ház

2112 Veresegyház Fő 

út 67. Trattoria al Forno Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

223 1078/2010 2010.07.28

2112 Veresegyház 

Csomádi út - 

kereszteződés Csabai György Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

224 1079/2010 2010.08.03

2112 Veresegyház 

Ráday utca 55. Flexbit Kft. Bejelentés köteles Játékáru

225 1083/2010 2010.08.16 Művelődési Ház Büfé

2112 Veresegyház 

Köves utca 14. Gyulai László Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

226 1084/2010 2010.08.18

D & B DELUBRUM Kft. 

TELJESKÖRŰ 

TEMETKEZÉS

2112 Veresegyház Fő 

tér - MOL 4.sz. üzlete D & B DELUBRUM Kft. Bejelentés köteles Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék
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227 1085/2010 2010.09.03 SÜNI VEGYES

2112 Veresegyház Fő 

út 70. Pu-Si SHORT DRINK Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állateledel, takarmány 

| Szexuális termék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

228 1086/2010 2010.09.03

Labella Étterem és Pizzéria 

Söröző és Kávézó

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

14. Róza és Bella Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

229 1088/2010 2010.09.07

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac SENOL-TANKÓ Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

230 1089/2010 2010.09.09 PEPPINO PIZZÉRIA

2112 Veresegyház 

Szent Erzsébet körút 

16. Pernyész István Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

231 1090/2010 2010.09.09

ELEKTRIKÓ Kft. MŰSZAKI 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. ELEKTRIKÓ Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 

videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | 

Szaniteráru | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Fotócikk | Emlék- és ajándéktárgy | Irodagép, -berendezés, irodabútor

232 1093/2010 2010.09.10

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac BERECZKI FIVÉREK Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

233 1094/2010 2010.09.15 ÁLLATELEDEL

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 6/A. Mozsolits Márk Bejelentés köteles Állateledel, takarmány

234 1096/2010 2010.09.28 PICCOLINI BABABOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 17/A. BIA & CLAIR Szolgáltató Bt Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Játékáru

235 1099/2010 2010.10.05 LABDA BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 17. KlapAmb Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

236 1103/2010 2010.10.21 Mozgóbolt

Bánsa Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

237 1105/2010 2010.10.27 Mara Ékszerszalon Zálogfiók

2112 Veresegyház Fő 

út 76. 

MaraWolf Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy | Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

238 1111/2010 2010.11.18 SHOP

2112 Veresegyház Fő 

út 1489 hrsz. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 

egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 

babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs 

cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -

hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Fotócikk 

| Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 

| Irodagép, -berendezés, irodabútor | Egyéb (jelölje meg) | Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag

239 1112/2010 2010.11.19 DON GIOVANNI PIZZÉRIA

2112 Veresegyház 

Táncsics utca 15. Böhmer Viktor László Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

240 1114/2010 2010.11.19 MAGIC BOX GAME Kft. MAGIC BOX GAME Kft. Bejelentés köteles Könyv | Játékáru

241 1116/2010 2010.11.23 GONDOSKODÓ BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 30. BLUE CAFE BOX Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány | Illatszer, drogéria | Emlék- és ajándéktárgy

242 1117/2010 2010.11.25 BLUE CAFE BOX

2112 Veresegyház 

Salamon utca 18. BLUE CAFE BOX Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Dohányterméket kiegészítő termék

243 1120/2010 2010.11.30 KONYHASTÚDIÓ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/e. QUEENLAND Design kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru

244 1122/2010 2010.12.01

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac Orosz Zsuzsa Bejelentés köteles Illatszer, drogéria | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

245 1123/2010 2010.12.02

ALPHAZOO Kisállatok hazai 

Nagyáruháza

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. ALPHAZOO Kft. Bejelentés köteles Kedvtelésből tartott állat | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

246 1126/2010 2010.12.22

2112 Veresegyház Fő 

tér - Piac MILATGOLD Kft. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria

247 1128/2011 2011.01.20 ---

ZOLREN Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Ásványolaj | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

248 1130/2/2011 2011.04.05 ARZENÁL

2112 Veresegyház Fő 

út 53. Veresi Vegyi Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | 

Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, 

kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, 

női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 

babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 

és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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249 1131/2011 2011.02.03 Tüzifa kereskedés

2112 Veresegyház 

Rönk utca 4. Fogarasi Miklós Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

250 1133/2011 2011.02.03 RAMAZURI RUHAKUCKÓ

2112 Veresegyház 

Mester utca 1/a. ZIP MÉDIA Bt. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

használtcikk, régiség)

251 1134/2011 2011.02.17 - Bazsa Béla Attiláné Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

252 1136/2011 2011.02.21 BIOLOGISTIC BIOBOLT

2112 Veresegyház 

Sportföld utca 23/j/2 

23/f/2 BIOLOGISTIC Kft. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.)

253 1138/2011 2011.03.07

AUTÓGÁZTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS

2112 Veresegyház 

Szadai út 17/c. EL-GÁZ Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles Ásványolaj | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Palackos gáz

254 1138/2016 2016.04.12

AUTÓGÁZTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS

2112 Veresegyház 

Szadai út 17/c. 

WELL-GAS Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Ásványolaj | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Palackos gáz

255 1141/2011 2011.03.10 TEXTILVARÁZS KFT.

2112 Veresegyház Fő 

út 25/a. 

TEXTILVARÁZS 2006 

KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Kft Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Emlék- és ajándéktárgy

256 1145/2011 2011.04.04 MIKLÓSSY KERTÉSZET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca  MIKLÓSSY-VÁRI Kft. Bejelentés köteles

Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Virág és 

kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

257 1148/2011 2011.04.11 --- SYNERGYTECH Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

258 1152/2011 2011.04.18 VICZIÁN FAGYLALTOZÓ

2112 Veresegyház 

Viczián utca 39. Hiripiné Paulik Annamária Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

259 1153/2011 2011.04.19

AJÁNDÉK, HOBBI ÉS 

MŰVÉSZELLÁTÓ BOLT

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 6. 

Veresegyházi VA-ZSO Képkeretező, 

Hobbiművész Kereskedelmi, 

Szolgáltató Kft Bejelentés köteles

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy 

| Kreatív-hobbi és dekorációs termék

260 1154/2011 2011.04.19

VERESI DISZKONT ABC + 

D

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c. RIVER CARD Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő 

termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Háztartási tüzelőanyag

261 1155/2011 2011.04.29 BORÓKA OPTIKA

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Mézesvölgy Kft. Bejelentés köteles Optikai cikk

262 1157/2011 2011.05.05

ÜZEMANYAGTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS

2112 Veresegyház 

Szadai út 2. OMV Hungária  Ásványolaj Kft. Bejelentés köteles

Telekommunikációs cikk | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Egyéb (jelölje 

meg)

263 1158/2011 2011.05.04 --- Ványi Jánosné Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.)

264 1160/2011 2011.05.12 www.aone.hu BIKERZ Kft. Bejelentés köteles Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

265 1161/2011 2011.05.12 www.thermx.hu BIKERZ Kft. Bejelentés köteles Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

266 1162/2011 2011.05.11

REKLÁMIRODA, 

PAPÍRBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 6. HANKA MÉDIA Kft. Bejelentés köteles Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

267 1163/2011 2011.05.11 --- Orosz Zsuzsa Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

268 1165/2011 2011.05.23 KONFETTI DIVAT

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Czene Erzsébet Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány | Emlék- és ajándéktárgy

269 1166/2011 2011.05.23 DURMÓ SPORTRUHÁZAT

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Mayer Katalin Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

270 1167/2011 2011.05.30 AJÁNDÉKBOLT

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 6. RUBIGABI Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

271 1168/2011 2011.06.06 WANG YING KER. ÉS SZOLG. BT. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

272 1170/2011 2011.05.30 BLASCO Bt. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Játékáru | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 

a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

273 1171/2011 2011.06.03 PERFECT PADLÓ

2112 Veresegyház 

Lehár Ferenc utca 6. 

fsz.. 2. PAR-KER-V Kft. Bejelentés köteles Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

274 1172/2011 2011.06.14 kutyakoszt.hu és sorkiraly.hu

KUTYAKOSZT ÁLLATELEDEL 

FORGALMAZÓ Kft. Bejelentés köteles Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Állateledel, takarmány

275 1173/2011 2011.06.14 www.pizzakaravan.hu HANZSO 21 Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

276 1174/2011 2011.06.17

VERES-METAL KFT. 

FÉMFELVÁSÁRLÁS

2112 Veresegyház 

Bánki Donát utca 

981/61 hrsz. VERES-METAL Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Nem veszélyes hulladék | Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék

277 1175/2011 2011.06.27

TÖKMAG ITAL ÉS 

ÉLELMISZER DISZKONT

2112 Veresegyház 

Szemere Pál utca 19. Kormon Szilvia Etelka Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

278 1176/2011 2011.07.12 GARDRÓB

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/E. Balogh Mónika Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

279 1178/2/2011 2011.07.13 Fekete Viktor Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

280 1180/2011 2011.07.20

DIÓHÉJ ZÖLDSÉG ÉS 

GYÜMÖLCS KFT.

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A. 

DIÓHÉJ ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS 

KFT. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

281 1182/2011 2011.08.03 TORONY FAGYIZÓ

2112 Veresegyház 

Ráday utca 4. X-SERVICE Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék
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282 1184/2011 2011.08.12 FINI ITAL DISZKONT

2112 Veresegyház 

Pacsirta utca 1. 

BAL-MAG Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Dohánygyártmány | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- 

és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő 

termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

283 1187/2011 2011.08.12 Katlan Malom Étterem

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 5/c. 

Katlan Tóni Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.)

284 1192/2011 2011.09.09

Jégkristály szalon -Mámor 

fagyizó

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 3/a. JégkristályTestedzés  Kft. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.)

285 1196/2/2011 2011.09.29

ILLATSZER, 

FODRÁSZKELLÉK

2112 Veresegyház 

Ráday utca 6. CLEOPATRA SZÉPSÉGHÁZ Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer

286 1197/2011 2011.09.29 GYRADIKO TAVERNA

2112 Veresegyház Fő 

út 26. DAHANA Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

287 1198/2011 2011.09.29 CHOCIM Kft. Bejelentés köteles Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

288 1200/2011 2011.10.04

9999      piac 9999    

piac BALI HALI HUNGARY Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

289 1203/2011 2011.11.03 RAKTÁR

2112 Veresegyház 

Revetek utca 17. INDI EUROPA Kft. Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

290 1206/2011 2011.11.18

SZANDY ALSÓ- 

FELSŐRUHÁZAT

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Szabó János László Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru

291 1209/2011 2011.11.28

GYERTYÁNOS SERFŐZDE 

MINTAÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 9. Gyertyános Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

292 1213/2011 2011.12.07 Jónás Ágoston Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

293 1215/2011 2011.12.16 DIAR PÉKSÉG

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 6. DIAR PÉKSÉG Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

294 1217/2011 2011.12.23 CSEMEGEBOLT

2112 Veresegyház 

Pázmány utca 14. HÁROMSITZ TIBORNÉ

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy

295 1218/2011 2011.12.29

Gunner Szabadidős és Sport 

Egyesület Bejelentés köteles

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

296 1221/2012 2012.01.13

GRILL BURGER 

GYORSÉTTEREM

2112 Veresegyház 

Ráday utca 8. GRILL BURGER Magyarország Kft. Bejelentés köteles Sör | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

297 1222/2012 2012.01.30 BAROMFI UDVAR

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. ADAJANK Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

298 1226/2012 2012.02.09 PARAJDI SÓ-VÁR

2112 Veresegyház Fő 

út 53. SZERENCSE ÉS FIAI Kft. Bejelentés köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria | Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

299 1228/2012 2012.02.16 ELEKTRO VERESI ÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 59. ELEKTRO VERESI Kft. Bejelentés köteles

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 

Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, 

csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Fotócikk | Optikai cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, 

egyéb használtcikk, régiség)

300 1233/2012 2012.03.12 Sejtes Imre Balázs Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

301 1234/2012 2012.03.12 Sós Attiláné Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

302 1235/2012 2012.03.12 ÉKSZERÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 25/a. Simon András Károly Bejelentés köteles Óra- és ékszer

303 1237/2012 2012.03.14

Színesingatlan 2010 

Ingatlanforgalmazó Kft. Bejelentés köteles Fagylalt, jégkrém | Ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej

304 1238/2012 2012.03.14 KIPPKOPP JÁTSZÓHÁZ

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. KIPPKOPP Játszóház Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Illatszer, drogéria

305 1239/2012 2012.03.20 Dian Richárd Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

306 1241/2012 2012.03.20

FOGADÓ A FOLTOS 

LÓHOZ

2112 Veresegyház 

Patak utca  Dencsiné Balatoni Ágnes Györgyi Bejelentés köteles Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

307 1244/2016 2016.04.05 CARPIGIANI FAGYIZÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 25/a. 

KOSZIMO Projekt Vendéglátóipari 

KFT. Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

308 1245/2012 2012.04.04

STRASSKŐ 

GYERMEKDIVAT

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. 

STRASSKŐ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru

309 1247/2012 2012.04.10 RUHASZERVÍZ-VARRODA

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Földvári-Nagy Sándorné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

310 1249/2012 2012.04.12 SILUETTE FEHÉRNEMŰ

2112 Veresegyház Fő 

út 35. TEX-WOHL NICE.com Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

311 1250/2012 2012.04.12 EGÉSZSÉG ÉS ENERGIA Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

312 1251/2012 2012.04.12

TORONY FAGYIZÓ 

KÁVÉZÓ

2112 Veresegyház 

Ráday utca 6-8. X-SERVICE Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék
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313 1252/2012 2012.04.12 OÁZIS CUKRÁSZDA

2112 Veresegyház Fő 

út 71. Győri György Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

314 1253/2012 2012.04.12 KŐRÖSI FATELEP

2112 Veresegyház 

Szadai út 23. KŐRÖSI FA Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag

315 1254/2012 2012.04.19

E-STORE SYSTEM 

ALKATRÉSZ

2112 Veresegyház 

Gerbera utca 1. 

E-STORE SYSTEM Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

316 1255/2012 2012.04.25

5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ 

KFT.

2112 Veresegyház 

Mester utca 13. 5 Csillag Autószervíz Kft. Bejelentés köteles

Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész 

és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

317 1258/2012 2012.05.02 Ványi Jánosné Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék

318 1261/2012 2012.05.07

MEZO LÉZER Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria | Állateledel, takarmány | Speciális 

gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.)

319 1262/2012 2012.06.01

VEGYI-GYÜMI 

élelmiszerüzlet

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. Jakó Imre Péter Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Játékáru | Virág és kertészeti cikk

320 1265/2012 2012.06.12 Berdó Jánosné EV. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

321 1266/2012 2012.06.12 Berdó Jánosné ŐT. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

322 1267/2012 2012.06.12

DIANORESZ Papír- Írószer 

Nyomtatványbolt és Turi

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. Menyhártné Mányi Andrea Bejelentés köteles

Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Használtcikk (használt könyv, 

ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

323 1268/2012 2012.06.14 Halmos Zsolt Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

324 1269/2012 2012.06.14 ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. PROMOTION-GROUP Kft. Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

325 1271/2012 2012.06.25 TEX-WOHL NICE.com Kft. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

326 1273/2/2012 2012.07.02

BIONÉZIA BIO- ÉS 

PRÉMIUM ÉLELMISZER

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. BIONÉZIA Ker. és Szolg. Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Bor | Pezsgő | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 

só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, 

drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

327 1276/2012 2012.07.02 STATION CAFFEE

2112 Veresegyház 

Baross utca 2 Vörös István Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

328 1278/2012 2012.07.13

GÁLPET SHOP 

ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Jókai utca 1/b. GÁLPET SHOP Kft. Bejelentés köteles Állateledel, takarmány | Egyéb (jelölje meg)

329 1279/2012 2012.07.20 - Fekete Harkály Fogadó Bt. Bejelentés köteles Sör | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

330 1281/2012 2012.07.24 - Hanga-Food Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel

331 1282/2012 2012.07.31 Suha Jánosné Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin 

és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

332 1283/2012 2012.08.13

PIZZALEX KERESKEDELMI ÉS 

SZOLGÁLTATÓ Bt Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel

333 1285/2012 2012.08.13 ALFABÉTUM Kft. Bejelentés köteles Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

334 1288/2012 2012.08.30 ZSOLNAI ILLATSZER

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. ZSOLNAY ILLATSZER Kft. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

335 1289/2012 2012.09.03 TRIGON MUNKARUHA

2112 Veresegyház 

Köves utca 5. TRIGON MUNKARUHA Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és 

építési anyag | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

336 1291/2012 2012.09.10 MENDE HÚS Kft. Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

337 1292/2012 2012.09.13 Suha Jánosné Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

338 1293/2012 2012.09.17 PAROSZ Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

339 1294/2012 2012.09.17 LAKÁSFELSZERELÉS

2112 Veresegyház Fő 

út 35. HORY-PLAST PLUSZ Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

340 1296/2012 2012.09.21

BETON ELEM, TÉRKŐ 

ÉRTÉKESÍTÉS

2112 Veresegyház 

Szadai út 19/c. BAKON-LIGET kFT. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag | Háztartási tüzelőanyag

341 1300/2012 2012.10.05

New Beauty Anti-aging és 

Orvosi Esztétika

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/B. 

KORZICON Marketing Szolgáltató és 

Tanácsadó Bt. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria

342 1303/2012 2012.10.17 FRAKK ÁLLATELEDEL

2112 Veresegyház 

Viczián utca 39. Hiripiné Paulik Annamária Bejelentés köteles Állateledel, takarmány

343 1304/2012 2012.10.17 FILLINGER - ÉPKER Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

344 1307/2012 2012.10.27

NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓ 

TEREM

2112 Veresegyház 

Szadai út 25. Prémium Nyílászáró Plusz Kft. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag

345 1308/2/2012 2012.11.09 FORRÁS ITALDISZKONT

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 1/a. GOOD SOURCE Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

346 1309/2012 2012.11.09

VIRÁG - AJÁNDÉK - 

KERTÉSZET

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 23. GYETVÁN KERTÉSZET Kft. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

347 1312/2012 2012.11.22 Soós Hilda Bejelentés köteles Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Emlék- és ajándéktárgy

348 1313/2012 2012.12.10 ÉMI ESTATE Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

349 1315/2012 2012.12.10 TEMETKEZÉS

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 27. 

VERESI SZABÓ TEMETKEZÉS 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy

350 1317/2012 2012.12.12

ÉDENSÉGKER édesség 

nagyker.

2112 Veresegyház Fő 

út 76/a. ÉDENSÉGKER Kft. Bejelentés köteles Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
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351 1321/2013 2013.01.07

MARIKA KONYHÁJA 

GYORSÉTTEREM ÉS 

RENDEZVÉNYHÁZ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c. 

HOLHOS WELLNESS 

Vendéglátóipari Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

352 1322/2013 2013.01.18 BÁZIS BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Állomás utca 21. Seres László Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.)

353 1327/2013 2013.02.14 RUBIGABI VIRÁGBOLTJA

2112 Veresegyház Fő 

út 54. RUBIGABI Kft. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

354 1328/2013 2013.02.14 KERTBARÁT GAZDABOLT

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A. GBT Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

355 1329/2013 2013.02.18 MAZSI-SAROK

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. 

Dr. Kiss Anna és Társa Szolgáltató 

Bt. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Óra- és 

ékszer | Játékáru | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék

356 1330/2013 2013.02.27

NO LIMIT 

KERÉKPÁRÜZLET ÉS 

SZERVÍZ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/e. 

FEROVILL Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Használtcikk (használt könyv, 

ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

357 1334/2013 2013.03.12 HEINCINGER VIKTOR Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 

Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy | 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

358 1335/2013 2013.03.13

RED DEVIL PUB & MUSIC 

CLUB vendéglátó üzlet

2112 Veresegyház 

Szadai út 19. 

SM UNI Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

359 1336/2013 2013.03.14 LÉLEK ELIXÍR

2112 Veresegyház 

Szadai út 5. EZOTERIKA VILÁG Kft. Bejelentés köteles

Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

360 1338/2013 2013.03.19 FABRIKETT KERESKEDÉS

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 4. Huszai Ferenc Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

361 1340/2013 2013.03.19 VICZIÁN 32 ABC

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. Drenyovszki Zoltán Pál

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állateledel, takarmány | Szexuális 

termék | Fotócikk | Optikai cikk | Egyéb (jelölje meg)

362 1341/2013 2013.03.20 REKKENCS BARKÁCS

2112 Veresegyház 

Lehár Ferenc utca 6. 

fsz. 4. REKKENCS Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

363 1342/2013 2013.03.20 MOSOLY BABABOLT

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 9. 

SZEG - EMI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Illatszer, drogéria | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

364 1346/2013 2013.04.11

MS EGÉSZSÉGTÁR SZUPI 

CIPŐ SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Szent-Györgyi Albert 

utca 2. MEDI-SHOP Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv 

| Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Óra- és ékszer | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 

ortopéd cipő, mankó stb.)

365 1349/2013 2013.04.15 V-DISZKONT

2112 Veresegyház 

Szadai út 981/59 hrsz. SANTÉ MAGYARORSZÁG Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | 

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Szaniteráru | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

366 1353/2013 2013.05.31 TURUL ÁLLATPATIKA

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 22/b. VILAVET 2013 Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

367 1354/2013 2013.06.07 ORIENT STAR Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

368 1358/2013 2013.07.17 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház 

Szadai út 981/59/A/5. Fercsill-2013 Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő 

termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

369 1360/2013 2013.07.19 HALMOSÉK FALATOZÓJA

2112 Veresegyház Fő 

út 29 Halmos Zsolt Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.)

370 1361/2013 2013.07.26 TAKARMÁNYBOLT

2112 Veresegyház 

Andrássy út 15. Serfőző László Bejelentés köteles Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.)

371 1362/2013 2013.07.26 VARGA GYULÁNÉ Bejelentés köteles Könyv
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372 1363/2013 2013.07.29 VARGA PÉKSÉG

2112 Veresegyház 

Ráday utca 2. VERESI VARGA PÉK Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány | Szexuális termék

373 1365/2013 2013.08.05 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház Fő 

út 49. PG & WP Tabak Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány

374 1366/2013 2013.08.05 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház Fő 

út 70. Süni Dohánybolt Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

375 1367/2013 2013.08.05 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház Fő 

út 22. LUKOSZ Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

376 1368/2013 2013.08.05 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Józsa Tabak Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

377 1369/2013 2013.08.05 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca 

9791/2 Józsa Tabak Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

378 1370/2013 2013.08.05 ROSCH Kft. Bejelentés köteles Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

379 1371/2013 2013.08.05

AXUS BRINGA BOLT & 

BRINGA BIZÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 83. AXUS Kereskedelmi Kft. Bejelentés köteles

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

380 1373/2013 2013.08.09 LONDONI RUHA-TÁR

2112 Veresegyház 

Köves utca 3. VARÁZSLAT Kft. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

381 1377/2013 2013.08.21 ÁLOMVIRÁG

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c. BLACK EIGHT Kft. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

382 1378/2013 2013.09.05 www.miradual.hu

MIRADUAL Oktatásszervező és 

Informatikai Kft. Bejelentés köteles Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Játékáru

383 1379/2013 2013.09.05 Grófné Rajna Tímea Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

384 1380/2013 2013.09.18 DÖRGICSEI BORHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 18. 

Balaton Aranya Szőlőbirtok és 

Borműves Kft. Bejelentés köteles Bor | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

385 1381/2013 2013.09.19 JOAN KÁVÉHÁZA

2112 Veresegyház Fő 

út 39/a. OKOSKÁVÉ Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

386 1382/2013 2013.09.24 ANDA PRESENT Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | 

Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és 

ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 

és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

387 1384/2013 2013.09.26

MARA KIEGÉSZÍTŐK 

BOLTJA

2112 Veresegyház Fő 

út 76. 

MaraWolf Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Emlék- és ajándéktárgy

388 1385/2013 2013.09.30 DIEGO ÁRUHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 19. 

HELVID Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, 

kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Ipari vegyi áru

389 1387/2013 2013.10.03 PANORÁMA KÁVÉHÁZ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 8. Routini Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

390 1388/2013 2013.10.04 MICZI-MACZI ABC

2112 Veresegyház Fő 

út 128. ÉTF-VEGYESKER Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Hal | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 

só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 

babaágy, babaápolási cikk stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, 

takarmány | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

391 1390/2013 2013.10.21 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház 

Baross utca 1. Huszai Gábor Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

392 1391/2013 2013.10.21

FAJÁTÉKOK.EU Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Bor | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

393 1392/2013 2013.10.21 -

2112 Veresegyház Fő 

tér  Márkus László Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

394 1393/2013 2013.10.21

SDS-ENGINEERING Tanácsadó, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Könyv

395 1395/2013 2013.10.31

MODELL, HOBBI ÉS 

AJÁNDÉK

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Juhász Péter Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | 

Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

396 1396/2013 2013.10.31 LARA KELLÉKES BOLT

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca 1. Gerhát Ferenc Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, 

ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 

készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 

mankó stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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397 1397/2013 2013.11.05

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 

NAGY- ÉS 

KISKERESKEDELEM

2112 Veresegyház 

Szadai út 18/c. FRUIT & SOIL Kft. Bejelentés köteles

Sör | Bor | Pezsgő | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 

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

398 1400/2013 2013.11.19 NEMZETI DOHÁNYBOLT

2112 Veresegyház 

Viczián utca 32. Drenyovszki Zoltán Pál Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

399 1403/2013 2013.11.25

BORSVIRÁG 

MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Köves utca 5. 

VAN MAG Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Könyv | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

400 1405/2013 2013.12.07 HASZNÁLT KANAPÉ.HU

2112 Veresegyház 

Csomádi út 1. Z & F Bt. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

401 1407/2013 2013.12.07 LAJOS BÁCSI HÚSBOLTJA

2112 Veresegyház Fő 

tér MOL, 1489 hrsz. BERJAN Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Hús-és hentesáru | Hal

402 1408/2013 2013.12.10 ALMAFÁNK CIPŐBOLT

2112 Veresegyház 

Kilátó utca 14. 

UNIALARM Biztonságtechnikai, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 

mankó stb.)

403 1409/2013 2013.12.10

UNIALARM Biztonságtechnikai, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 

mankó stb.)

404 1411/2013 2013.12.30 ANDI TURI

2112 Veresegyház 

Köves utca 3. Tüskésné Bárány Marianna Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

405 1412/2013 2013.12.30 DÉDI VENDÉGHÁZA

2112 Veresegyház Fő 

út 82. OLD STREET CAFÉ Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

406 1413/2013 2013.12.30 BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 30. MULINARO Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria

407 1414/2014 2014.01.27

RÉTESHÁZ ÉS ANCSA 

FINOMSÁGAI

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 1. Rétesház és Ancsa Finomságai Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

408 1415/2014 2014.01.27 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Rép Istvánné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

409 1416/2014 2014.01.28 CIPŐ- ÉS RUHAÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 31. Földváry-Nagy Krisztina Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

410 1418/2014 2014.02.10 - Erős Tibor Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

411 1419/2014 2014.02.06 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Sándorné Galambos Ilona Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

412 1420/2014 2014.02.10 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ujvári Ferenc Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

413 1422/2014 2014.02.17 LIBRA HOTEL

2112 Veresegyház 

Csokonai utca 2-4. Papp Gábor Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és 

gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 

| Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

414 1424/2014 2014.02.19 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth Károly Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

415 1425/2014 2014.02.21

HAPPY-COLOR 

FESTÉKHÁZ

2112 Veresegyház 

Szadai út 17. 

FESTÉK TREND Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Festék, lakk | Vasáru, barkács, 

és építési anyag | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

416 1426/2014 2014.02.21 SZALON KELLÉK

2112 Veresegyház Fő 

út 69. BÁZIS-SZALONKELLÉK Kft. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

417 1427/2014 2014.03.11 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Paszinger Diána Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

418 1428/2014 2014.03.12 DÍSZVAKOLAT DEKOR

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. 

DÍSZVAKOLAT DEKOR 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag

419 1429/2014 2014.03.25 PALÁNTAPARK

2112 Veresegyház 

Szadai út 19/c. PALÁNTAPARK Kft. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

420 1431/2014 2014.04.08 LACI BÁCSI PRESSZÓJA

2112 Veresegyház 

Állomás utca 19. Gyulai László Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

421 1433/2014 2014.04.10 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bálint Györgyné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

422 1434/2014 2014.04.10 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bálint Gábor Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

423 1435/2014 2014.04.10 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bajdikné Bálint Mária Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

424 1436/2014 2014.04.10 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Berdó János Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

425 1437/2014 2014.04.11 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Gerhát Ferencné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

426 1438/2014 2014.04.11 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Gombai Jánosné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

427 1439/2014 2014.04.11 FAGYIZÓ

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 9. SULYÁN ÉS FIAI Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

428 1442/2016 2016.04.06 DIAR PÉKSÉG

2112 Veresegyház 

Szadai út 19. 

Buci-Sütöde Korlátolt Felelősségű 

Társaság Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével)

429 1444/2014 2014.04.16 - Ványi Jánosné Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék
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430 1445/2014 2014.04.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Könczöl Imréné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

431 1446/2014 2014.04.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ipolyszögi Károlyné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

432 1447/2014 2014.04.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ferge Györgyné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

433 1448/2014 2014.04.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Serfőző Imre Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

434 1449/2014 2014.04.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Farkas Károly Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

435 1450/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Horváth József Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

436 1451/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bánhalmi László Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Egyéb (jelölje meg)

437 1452/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Elek Andrásné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

438 1453/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth Lászlóné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

439 1454/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bata Oszkárné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

440 1455/2014 2014.04.25 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Gorky és Zentai Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

441 1456/2014 2014.04.28 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Hajdi Lajosné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

442 1457/2014 2014.04.30 VIKTÓRIA BISZTRÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 45-47. Varga - Blaskó Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

443 1458/2014 2014.04.30 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac és 

rendezvények 

helyszínén Bálint G. Tünde Bejelentés köteles Sör | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

444 1459/2014 2014.05.07 VEZÉR ABC

2112 Veresegyház 

Hétvezér út 3. 

NUTRI-POP Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Játékáru | Állateledel, takarmány

445 1461/2014 2014.05.12

Telekommunikációs cikk 

üzlet

2112 Veresegyház 

Szadai út 2. Central Phone Kft. Bejelentés köteles Telekommunikációs cikk

446 1462/2014 2014.05.12

GAVALLÉR ELEGÁNS ÉS 

SPORTOS FÉRFI RUHA 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. Varrótündér Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

447 1463/2014 2014.05.15

GULD'S GYM FITNESS 

CLUB

2112 Veresegyház 

Szadai út 18. Varga László Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, 

testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

448 1464/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szabó Tamás János Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru

449 1465/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Vektor Magister Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

450 1466/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Fazekas Sándorné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

451 1467/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac NETSHOP HUNGARY Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk | Egyéb (jelölje meg)

452 1468/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagy Lajosné Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Egyéb (jelölje meg)

453 1469/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac BLABO VEGYSZER Kft. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

454 1470/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jávor Mariann Bejelentés köteles Kedvtelésből tartott állat

455 1471/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szira Emil András Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

456 1472/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Duck Trade Kft. Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

457 1473/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Orbán János Vince Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

458 1474/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ferenc Katalin Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

459 1475/2014 2014.05.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Debreceni Tibor Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

460 1476/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pataki Services Kft. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

461 1477/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Horváth Attila Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

462 1478/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Metodika Bt. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | 

Egyéb (jelölje meg)

463 1479/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Posta Zoltán Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

464 1480/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pomp Jánosné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

465 1481/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Posta Szilárd Bejelentés köteles Hús-és hentesáru
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466 1482/2014 2014.05.13 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Zsolnai János Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

467 1483/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Lakatos Tibor Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

468 1484/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac András Józsefné Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel

469 1485/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagy Istvánné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

470 1486/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagy József Bejelentés köteles Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

471 1487/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kiss Attila Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

472 1488/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagy Enikő Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

473 1489/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Óvári Imre Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

474 1490/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Dancsó Gáborné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

475 1491/2014 2014.05.14 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kovácsné Antalics Eszter Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

476 1492/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Magyar Anita Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

477 1493/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Angeli Ildikó Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

478 1494/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac BLANKITA Bt. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

479 1495/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac GLOBE STÚDIÓ Bt. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

480 1496/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pásztor Lászlóné Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel

481 1497/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac PETREA-KER Bt. Bejelentés köteles

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb (jelölje 

meg)

482 1498/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szabados László Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

483 1499/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kissné Szolnoky Zita Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Egyéb (jelölje meg)

484 1500/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szőke Péter MIhályné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

485 1501/2014 2014.05.15 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kovács István Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

486 1503/2014 2014.05.19 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Hajdi Ferencné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

487 1504/2014 2014.05.19 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Hideg Vince Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

488 1505/2014 2014.05.19 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Barsi Jánosné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

489 1506/2014 2014.06.06 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kiss Jánosné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

490 1507/2014 2014.06.06 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Suha Jánosné Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

491 1508/2014 2014.06.12 - Tóth Szabolcs Ákos Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Virág és kertészeti cikk

492 1509/2014 2014.06.12 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Laki János Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Állateledel, takarmány 

| Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

493 1510/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Vastagné Kormány Zsuzsanna Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

494 1512/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szekeresné Debreceni Erzsébet Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

495 1513/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth Attila Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

496 1514/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Rácz Gyula Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

497 1515/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Barsi László Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

498 1516/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Liszkai Györgyné Bejelentés köteles Lábbeli- és bőráru

499 1517/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pink István Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

500 1518/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Teremi László Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

501 1519/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Horváth Gábor Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

502 1520/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Varga Tibor Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

503 1521/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bartók Józsefné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

504 1522/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Here Istvánné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
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505 1523/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ráhel & Ábel Kft. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

506 1524/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagy Bálintné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

507 1526/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóvaj Béláné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

508 1527/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Papp Zoltán Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Virág és kertészeti cikk

509 1528/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kovács Istvánné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

510 1529/2014 2014.06.20 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bárcziné Müller Marianna Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

511 1530/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Here Istvánné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

512 1531/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth Attila Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

513 1532/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kalányos Ludovik Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb 

(jelölje meg)

514 1533/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Lakatos Flóriánné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

515 1534/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Mesi 2000 Bt. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

516 1535/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Varga Zoltán Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria

517 1536/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac DEÁK JÁNOSNÉ Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

518 1537/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Hangácsi Tamás Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

519 1538/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tasi István Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

520 1539/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jafet Bt, Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

521 1540/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Polgárné Papp Krisztina Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

522 1541/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Papp Miklósné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

523 1542/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kiss Kálmán Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)

524 1543/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Varma-Tej Kft Bejelentés köteles Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

525 1544/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ágfalvi Erzsébet Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

526 1545/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Horn László Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

527 1546/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jakab Zoltán Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

528 1547/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Sleisz Balázs Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

529 1548/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Téglás Zoltán Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

530 1549/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Horváth Ferencné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

531 1550/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Berekszászi Balázs Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

532 1552/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Vér Viktória Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

533 1553/2016 2016.08.22 TAVI ÉTTEREM

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1. VERESHOTEL Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

534 1554/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pallaga László Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

535 1555/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pásztor Zoltán Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

536 1556/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Teknős Tamás Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

537 1557/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Check Mates Kft Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

538 1558/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac RO-VI-KA Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

539 1559/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac FABAL-BAU Kft. Bejelentés köteles Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

540 1560/2014 2014.06.30 - Sandyker Bt. Bejelentés köteles

Vasáru, barkács, és építési anyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -

tartozék

541 1561/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Miklós Árpádné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

542 1562/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kalányos Ludovik Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb 

(jelölje meg)
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543 1563/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Berki Béláné Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs

544 1564/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Illésné Virág  Éva Bejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

545 1565/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Imecz István Ferencné Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs

546 1566/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Czigány Ferenc Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

547 1567/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Hegyesi  Zoltán Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

548 1568/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bácsi Imréné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

549 1569/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Vancsa Ferencné Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

550 1570/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bartók Tamás Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

551 1571/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Bősze Ernő Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Egyéb (jelölje meg)

552 1572/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jávor Józsefné Bejelentés köteles Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

553 1573/2014 2014.06.23 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pápai Kézműves Kft. Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

554 1574/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Pap Ferencné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

555 1575/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jámbor István Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

556 1576/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth Attila Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag

557 1577/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Balauko Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Illatszer, drogéria

558 1578/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Berkes János Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb 

(jelölje meg)

559 1579/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Gyarmati László Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

560 1580/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Papp Miklósné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

561 1581/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Katonás Ofilia Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

562 1582/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Tóth József  Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

563 1583/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Zimmermann Róbertné Bejelentés köteles Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

564 1584/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szabó Tibor Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Egyéb (jelölje meg)

565 1585/2014 2014.06.24 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Veréczi Margit Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

566 1586/2014 2014.06.24 Pötty Családi Bolt 

2112 Veresegyház Fő 

út 25/A Pötty Családi Bolt Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | 

Fotócikk | Emlék- és ajándéktárgy

567 1588/2014 2014.06.27 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szikszai Istvánné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

568 1589/2014 2014.06.27 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Varga Zoltánné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

569 1590/2014 2014.06.30 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Csizmadia Lászlóné Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

570 1591/2014 2014.07.02 Talpallak-Sarkallak

2112 Veresegyház Fő 

út 61 Danada Sankaló Kft, Bejelentés köteles

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Emlék- és 

ajándéktárgy

571 1592/2014 2014.07.02 Vapor Shop 

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1 Vapor Cafe Kft Bejelentés köteles Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

572 1593/2014 2014.05.19 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kovács István Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

573 1594/2014 2014.07.02 Hoppá Büfé Falatozó 

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A Imre Beatrix Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

574 1595/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Faragó Sándorné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

575 1596/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kovács Kálmán Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

576 1597/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Újvári Sándor Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

577 1598/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Mészáros Zoltánné Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

578 1599/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Mészáros Zoltán Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

579 1600/2014 2014.07.04 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Serfőző Józsefné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

580 1601/2014 2014.07.04 Nemzeti Dohánybolt

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 108. Maglódi Ágnes Dohánytrafik Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

581 1602/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Kalányos Ludovik Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb 

(jelölje meg)

582 1603/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Székhelyi Sándor Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)
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583 1604/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Jónás László Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

584 1605/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Gubis Ferenc Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

585 1606/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Sztojka Erika Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

586 1607/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Mandl Terézia Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

587 1608/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Mildi-Rex Bt. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

588 1609/2014 2014.07.18 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Zákány-Szabó és Társa Bt. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

589 1610/2014 2014.07.18 .

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Herhoff Éva Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

590 1612/2014 2014.07.21 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Szlobodnyik Pál Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

591 1613/2014 2014.07.21 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Nagytarcsai Sercli Bt. Bejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

592 1614/2014 2014.07.28 - APG Kreatív Kft. Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

593 1615/2014 2014.07.28 BORELLÁTÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 71. GDL Trade Kft. Bejelentés köteles

Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Egyéb (jelölje meg)

594 1616/2014 2014.07.30 -

2112 Veresegyház Fő 

tér - piac Ladjánszki Attiláné Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Illatszer, drogéria

595 1617/2014 2014.07.31 - GER-BEN-TIM Kft. Bejelentés köteles Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

596 1618/2014 2014.07.31 - MIL-MAR Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria

597 1619/2014 2014.07.31 - Kalán Emese Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

598 1620/2014 2014.07.31 - Rozsné Oláh Éva Bejelentés köteles Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

599 1622/2014 2014.07.31 -

FAKLIA Kereskedelmi Közkereseti 

Társaság Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag

600 1624/2014 2014.07.31 - Drága Zsolt Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

601 1625/2014 2014.07.31 - Halasi Józsefné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

602 1626/2014 2014.07.31 Papp Ferenc Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

603 1627/2014 2014.07.31 Szabó János Lászlóné Bejelentés köteles

Élelmiszer | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos 

és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Egyéb (jelölje meg)

604 1628/2014 2014.07.31 Baglyos Lászlóné Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

605 1629/2014 2014.07.31 Császár Tamás Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

606 1630/2014 2014.07.31 Nagy Gyuláné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Virág és kertészeti cikk

607 1631/2014 2014.07.31 Major István Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

608 1632/2014 2014.07.31 Ujvári Istvánné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

609 1633/2014 2014.07.31 Hideg József Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

610 1634/2014 2014.07.31 , Ujvári Sándor Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

611 1635/2014 2014.07.31 , Bucsányi István Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

612 1636/2014 2014.08.08 . Sleisz Péter Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

613 1637/2014 2014.08.08 ,

SZÁMO Szolgáltató és Kereskedelmi 

Bt. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

614 1638/2014 2014.08.08 . Varróné Pap Zsuzsanna Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

615 1639/2014 2014.08.08 , Petró Pálné Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | 

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

616 1640/2014 2014.08.08 , Nagy Zoltán Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

617 1641/2014 2014.08.08 , SZINKAT Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Kedvtelésből tartott állat | 

Állateledel, takarmány | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

618 1642/2014 2014.08.08 , Maksa Zsolt Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

619 1643/2014 2014.08.08 , Fecske Zsolt Szilveszter Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

620 1644/2014 2014.08.19 . CALL STAR Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

621 1645/2014 2014.08.19 . Illésné Hudra Nelli Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

622 1646/2014 2014.08.21 . Tóth Szabolcs Ákos Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs
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623 1647/2014 2014.09.10 FŐVÉGI ITALBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 128. Somorjai Zoltán Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

624 1648/2014 2014.09.12 PÉKSÉG

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/B. O. S.TEAM Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

625 1649/2014 2014.09.12 ANGYALI KERTÉSZET

2112 Veresegyház 

Szadai út 16. G + F Angyali Kertészet Kft. Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 

eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

626 1650/2014 2014.09.12 ZOKNI

2112 Veresegyház Fő 

út 25/a. 

TEAM ELITE GLOBAL Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

627 1651/2014 2014.09.15 - Székhelyi Sándor Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

628 1652/2014 2014.09.15 - Budai Zsuzsanna Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

629 1653/2014 2014.09.15 - Feuerabend Sándor Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

630 1654/2014 2014.09.22 - Galgóczi Istvánné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

631 1655/2014 2014.09.26 VERESI PÁLINKAHÁZ

2112 Veresegyház 

Gödöllői utca 2/a. Veresi Pálinkaház Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Emlék- és ajándéktárgy

632 1656/2014 2014.09.26 - Boros Melinda Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

633 1657/2014 2014.09.26

RIBISZKE 

LAKBERENDEZÉS

2112 Veresegyház Fő 

út 31. QUASAR HOME DECOR Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Tapéta, padlóburkoló, 

szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, 

ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Irodagép, -berendezés, irodabútor

634 1658/2014 2014.10.03

BIOKIKÖTŐ BOLT ÉS 

WEBÁRUHÁZ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. Balauko Kft. Bejelentés köteles

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

635 1659/2014 2014.10.03 - Bánfalvi Henrietta Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

636 1662/2014 2014.10.10 SPIRIT KÁVÉZÓ

2112 Veresegyház 

Szadai út 2. 

VERESTRANSZ Szállító és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék

637 1664/2014 2014.10.22 - Sajt Placc Kft. Bejelentés köteles Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

638 1665/2014 2014.10.22 - Kissné Ádám Valéria Éva Bejelentés köteles Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

639 1666/2014 2014.10.22 - Varró Ferencné Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

640 1669/2014 2014.10.28 ELI VIRÁG

2112 Veresegyház 

Andrássy út 44. Nagy Ilona Éva Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

641 1670/2014 2014.10.28  - Nagy Ilona Éva Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

642 1671/2014 2014.11.12

NIVEO Menyasszonyi 

Ruhakölcsönző

2112 Veresegyház 

Kodály Zoltán utca 46. 

NIVEO Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

643 1672/2014 2014.11.14 - Jáger Istvánné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

644 1673/2014 2014.11.14 - Gombás Sándor Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

645 1674/2014 2014.11.14 -

VERESTRANSZ Szállító és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

646 1675/2014 2014.11.14 - Kőcs Attila Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

647 1676/2014 2014.11.28 - ENCIÁN KIADÓ Kft. Bejelentés köteles Könyv

648 1677/2014 2014.11.28 -

ELDE Mérnöki Szaktanácsadó és 

Menedzsment Kft. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Lábbeli- és bőráru | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

649 1678/2014 2014.12.01 - Ványi Jánosné Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

650 1679/2014 2014.12.10 NYÁRFÁS BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/a. Dobos György István Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.)

651 1680/2014 2014.12.15 - Deli Melinda Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

652 1681/2014 2014.12.15 - Horváth Dezső Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

653 1682/2014 2014.12.15 BRIGIT VIRÁGSZIGET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/c. BÉR-L-HET Kft. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és 

ajándéktárgy

654 1685/2014 2014.12.19 VEGYESBOLT

2112 Veresegyház 

Viczián utca 35. Barsiné Gáldi Marianna

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 

egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | 

Emlék- és ajándéktárgy

655 1686/2014 2014.12.19

SCITEC VITAMIN ÉS 

FITTNESS SZAKÜZLET

2112 Veresegyház Fő 

út 71. NUTRITION TRADE Bt. Bejelentés köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.)

656 1687/2015 2015.01.12

Varga Gyógygomba 

Szaküzlet

2112 Veresegyház 

Kálvin tér 6. Katona Sándor József Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Könyv
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Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek

657 1688/2015 2015.01.12 COOP ABC 

2112 Veresegyház 

Szabadság utca 2. TREND BOLT Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat 

(gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állatgyógyászati termék | Szexuális termék | Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg) | Palackos gáz

658 1689/2015 2015.01.14 Diamond Szoli és Kávézó

2112 Veresegyház 

Szadai út 981/59/A/7 Kardos Stúdió Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Illatszer, drogéria

659 1690/2015 2015.01.15 Diamond Szoli Stúdió

2112 Veresegyház 

Csomádi út 1/A Kardos Stúdió Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Illatszer, drogéria

660 1691/2015 2015.01.19 - Jónás Ágostonné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

661 1692/2015 2015.01.27

Patent autó és alkatrész 

kereskedés

2112 Veresegyház 

Búzavirág utca 20. Plastic 2000. Kft. Bejelentés köteles

Ásványolaj | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Egyéb gépjármű 

(tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

662 1693/2015 2015.01.27 LESZÁK iLDI KONYHÁJA

2112 Veresegyház 

Pacsirta utca 1. Leszák Ildikó Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.)

663 1694/2015 2015.01.27 KREATÍV KUCKÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 53. 

BON LA BELL Biztosításközvetítő és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány 

stb.) | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

664 1695/2015 2015.01.28 - Garabonciás Csemege Kft. Bejelentés köteles Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

665 1696/2015 2015.01.28 - Simon Csaba Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

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

666 1697/2015 2015.01.31 - Tóth Jánosné Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

667 1698/2015 2015.01.31 - Tóth János Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

668 1700/2015 2015.02.05 - Tóth Tamásné Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

669 1701/2015 2015.02.24

Borsvirág Mezőgazdasági 

Szaküzlet

2112 Veresegyház 

Szadai út 1. 

VAN MAG Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)

670 1702/2015 2015.02.27 - Szegedi Károly Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

671 1703/2015 2015.02.27 SPECIAL GYROS

2112 Veresegyház 

Belterület  

Vasútállomás SPILLER GYROS KFT,. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék

672 1709/2015 2015.03.18 A Kertészet Virágboltja

2112 Veresegyház 

Szadai út 16. G + F Angyali Kertészet Kft. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

673 1710/2015 2015.03.18 - Vincze Ágnes Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs

674 1711/2015 2015.03.23 - Kutasi Aranka Bejelentés köteles Lábbeli- és bőráru | Emlék- és ajándéktárgy

675 1712/2015 2015.03.23 - Dunakanyar Higi Kft. Bejelentés köteles Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

676 1713/2016 2016.10.27 MENÜ 695

2112 Veresegyház Fő 

út 4-6. CARIBI PUB Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

677 1714/2015 2015.03.27 VERESI PÉKBOLT

2112 Veresegyház 

Ráday utca 2. VERESI VARGA PÉK Kft. Bejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

678 1715/2015 2015.04.06 - Zazi Nature Kft. Bejelentés köteles

Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és 

gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

679 1717/2015 2015.04.16 LUFICITY 

2112 Veresegyház 

Szadai út 981/59/A/5 Luficity Kft. Bejelentés köteles Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

680 1718/2015 2015.04.20 - Mácsai Róbert Bejelentés köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

681 1719/2015 2015.04.20 - ROBINIA Kft. Bejelentés köteles Alkoholtermék | Bor | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

682 1720/2015 2015.04.20 - Dobrovenszki András Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk

683 1721/2015 2015.05.02

Sanofi Munkahelyi Étterem 

és Büfé

2112 Veresegyház 

Lévai utca 5. ISS Facility Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

684 1722/2015 2015.05.06 GYÖNGY RETRO TANYÁJA

2112 Veresegyház Fő 

út 68. Butik Művek Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

685 1723/2015 2015.05.07 TIKKURILA FESTÉKBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 100. FARBA-COLOR KFT.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Ipari vegyi áru

686 1725/2015 2015.05.07 - Rácz Gyuláné Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

687 1726/2015 2015.05.13 - Kőművesné Kurucz Bettina Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin 

és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

688 1728/2015 2015.05.27 Ráday Diszkont

2112 Veresegyház 

Ráday utca 36. ANTIKER KERESKEDELMI KFT Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, 

drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru
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689 1729/2015 2015.05.20 BRANDT VIRÁG

2112 Veresegyház 

Ráday utca 4. Vereckei és Társa Bt. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék

690 1730/2015 2015.05.22 TAPÉTAVILÁG

2112 Veresegyház Fő 

út 35. 3H PRÍMA Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

| Kreatív-hobbi és dekorációs termék

691 1731/2015 2015.05.26 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

2112 Veresegyház Fő 

út 54. 

Tündérem-Világa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. Bejelentés köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint 

takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

| Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy

692 1732/2015 2015.06.08 - Kiss Zoltán Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

693 1733/2015 2015.06.09 PART BÜFÉ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 

Tóstrand 

Rombusz Építőipari és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

694 1734/2015 2015.06.12 ZÖLDSÉG-DELIKÁT

2112 Veresegyház 

Patak utca 2919/4 

hrsz. 

Tündérem-Világa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és 

kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy

695 1735/2015 2015.06.12 - Rafaila Mihai Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

696 1736/2015 2015.06.15 - Jónás Ágoston Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

697 1737/2015 2015.06.16

PALACSINTÁZÓ-KÁVÉZÓ-

SZENDVICSBÁR

2112 Veresegyház Fő 

út 25/a Szelly-Café Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

698 1738/2015 2015.06.17 - Zlehovszky Tamás Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

699 1740/2015 2015.06.19 BABETT SÖRÖZŐ

2112 Veresegyház 

Találkozók útja 1/A Sör Piknik Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

700 1741/2015 2015.06.29

ÜZEMANYAGTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS - SHOP

2112 Veresegyház 

Szadai út 2. 

MARSHALL Kútüzemeltető 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Ásványolaj | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | 

Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Festék, lakk | 

Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, 

adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Játékáru | Állateledel, takarmány | Fotócikk | Palackos gáz | Az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 

gázolaj, LPG és az üzemanyag

701 1742/2015 2015.07.07 - Varius Consulting Kft. Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

702 1743/2015 2015.08.04 HERBÁRIA

2112 Veresegyház Fő 

út 65. 

EUAX Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Lábbeli- és bőráru

703 1744/2015 2015.08.04 - KATAMARÁN Pincészet Kft. Bejelentés köteles Bor | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

704 1745/2015 2015.08.05 TOP LUX VEGYIÁRU

2112 Veresegyház Fő 

út 4-6. CARIBI PUB Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

705 1746/2015 2015.08.05 KORONA RÉTESHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

tér  MOL üzletház WHITE GASTRO EVENT Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

706 1748/2015 2015.08.08 - Rafaila Mihai Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Egyéb (jelölje meg)

707 1749/2015 2015.08.24 Ázsia Áruház

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. 

BAOLIN EURO Nemzetközi 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

708 1750/2015 2015.08.26 - INCI ÉS LALA DIVATHÁZ ZRT. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

709 1751/2015 2015.08.26 PÉK ABC

2112 Veresegyház 

Ráday utca 59. FINEGOODS Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Szexuális termék | 

Emlék- és ajándéktárgy

Üzlet lista  22/28 Nyomtatás ideje: 2018.09.24  16:05



Sorszám

Nyilvántartási 

szám

Nyilvántartásba 

vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek

710 1754/2015 2015.09.21 KINCSESLÁDA

2112 Veresegyház 

Jókai utca 1/b. Baka Györgyi Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági 

cikk | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

711 1755/2015 2015.09.28 Zamat-sziget

2112 Veresegyház 

Ráday utca 4. ZAMAT-SZIGET Kereskedelmi Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

712 1756/2015 2015.09.28

ROTORS & CAMS KFT / 

DRÓN ALKATRÉSZ 

NAGYKER

2112 Veresegyház 

Tölgy utca 2. 

ROTORS & CAMS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Telekommunikációs cikk | Fotócikk | Optikai cikk | Speciális gép, 

berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) | Egyéb (jelölje meg)

713 1757/2015 2015.10.05 - RABEI MONA Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

714 1758/2015 2015.10.06 Telenor Veresegyház

2112 Veresegyház Fő 

út 30. 

OLIFAN Kereskedelmi és Ipari 

Szolgáltató Kft. Bejelentés köteles Telekommunikációs cikk

715 1760/2015 2015.10.07 GE Aviation Étterem

2112 Veresegyház 

Lévai utca 33. Riviéra Invest Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

716 1761/2015 2015.11.02

Angyali kertészet és 

Virágbolt

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 

9045/38 hrsz. G + F Angyali Kertészet Kft. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

717 1764/2015 2015.11.18 - Czibula Gábor EV. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

718 1765/2015 2015.11.18 - Czibula Gábor őstermelő Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin 

és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

719 1766/2015 2015.11.24 - Malik László Andor Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel

720 1767/2015 2015.11.30 - Bognár és Fejes Kft. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

721 1768/2015 2015.11.30 - CARIBI 2015 Kft. Bejelentés köteles Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

722 1769/2015 2015.12.01 LEVENDULA CIPŐBOLT

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. BÍBOR LEVENDULA Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Könyv

723 1770/2015 2015.12.01 - Oraveczné Kovács Anikó Andrea Bejelentés köteles Bor | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

724 1771/2015 2015.12.11 - Kukucska Rozália Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

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

725 1772/2015 2015.12.11 - EXCELLENCE MED Kft. Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria

726 1775/2015 2015.12.21 IVECO CENTER

2112 Veresegyház 

Mester utca 1103/30 MEISTER-TRANS 2001 Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | 

Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész 

és -tartozék | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény 

szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

727 1776/2016 2016.01.05 SALAMINO / SZALÁMIS

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/b. TOSCANADELICATA Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

728 1777/2016 2016.01.11 - Virág József Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

729 1778/2016 2016.02.03 - Tóth Márk Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 

és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 

cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

730 1779/2016 2016.02.05 - Gulyás Gábor Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

731 1780/2016 2016.02.16 Gépkölcsönző kisgépszervíz

2112 Veresegyház 

Petőfi utca 11 Szerencsés Zoltán Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés | Egyéb (jelölje meg)

732 1781/2016 2016.02.22 Veresi Autóudvar

2112 Veresegyház 

Mester utca 13 

Veresi Autóudvar Közkereseti 

Társaság Bejelentés köteles Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű)

733 1783/2016 2016.03.03 HAMBURGER MESTER

2112 Veresegyház Fő 

út 53 FOR-BAU 97 Bt. Bejelentés köteles Sör | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

734 1785/2016 2016.03.22 -

2112 Veresegyház 

Lisznyay Szabó Gábor 

utca 4/A Molnár Balázs György Bejelentés köteles

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

735 1788/2016 2016.04.29 KORONA ÁRUHÁZ

2112 Veresegyház Fő 

út 23. LONG QI LONG FEI Kft. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil 

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | 

Szaniteráru | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, 

szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

736 1789/2016 2016.04.29 --- M.D. Point Kft. Bejelentés köteles Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

737 1790/2016 2016.05.03 --- Róza és Bella Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

738 1791/2016 2016.05.03 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Szabó Sándor EV. Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

739 1792/2016 2016.05.12 Hegesztéstechnika

2112 Veresegyház Fő 

út 2. MATE WELD CO Kft. Engedély köteles Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Palackos gáz
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740 1794/2016 2016.05.17 Tündérrózsa Virág-Ajándék

2112 Veresegyház 

Tavasz utca 12. Tündérrózsa Virág Kft Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és 

ajándéktárgy

741 1796/2016 2016.06.02

Vásáron piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Tusnád-Star  Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

742 1797/2016 2016.06.09

ROSSMANN DROGÉRIA ÉS 

PARFÜMÉRIA

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. 

ROSSMANN Magyarország 

Kereskedelmi Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 

babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs 

cikk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd 

cipő, mankó stb.) | Állateledel, takarmány | Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje 

meg)

743 1798/2016 2016.07.21 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Szabóné Borsos Tünde Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

744 1799/2016 2016.07.21 --- Bánóczi Szilvia Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin 

és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

745 1800/2016 2016.07.25 LÉNIA  FEHÉRNEMŰ

2112 Veresegyház 

Karacs Teréz utca 5. Lázár Nikolett EV. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

746 1801/2016 2016.08.02

PEPCO RUHÁZATI ÉS 

HÁZTARTÁSI 

TERMÉKÜZLET 

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. Pepkor Hungary Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel | Textil 

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | 

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány 

| Pirotechnikai termék | Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Irodagép, -berendezés, irodabútor 

| Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

747 1802/2016 2016.08.08 Scarface Auto

2112 Veresegyház 

Szadai út 19/c. SCARFACE AUTÓ Kft. Bejelentés köteles

Személygépjármű | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | 

Mezőgazdasági ipari gép, berendezés | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, 

berendezés, hajó, repülőgép stb.)

748 1803/2016 2016.08.17 DEICHMANN CIPŐ

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Egyéb (jelölje meg)

749 1804/2016 2016.08.22

Vásáron piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység

2112 Veresegyház Fő 

tér  Fogarasi Rozália Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

750 1805/2016 2016.08.24 Csomagküldő Magenta Crystal Kft. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Telekommunikációs cikk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Óra- és ékszer | Játékáru | 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk 

(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | 

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

751 1806/2016 2016.09.07 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Piac Ujvári László Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

752 1807/2016 2016.09.07 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Piac Shiman Laura Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs

753 1808/2016 2016.09.19 KOLBÁSZMESTER

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/B. Papp Gabriella Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 

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

754 1809/2016 2016.10.07 --- Heberling Krisztina Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

755 1810/2016 2016.10.10 BV Design 

2112 Veresegyház 

Csomádi út 1/A. Bútor Vonal Kft. Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

756 1811/2016 2016.10.12 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Nagy István Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

757 1812/2016 2016.10.17

FÜLETLEN BÖGRE 

KÁVÉZÓ

2112 Veresegyház Fő 

út 87-91. Fületlen Bögre Nonprofit Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

758 1813/2016 2016.10.24 VIP Állateledel Üzlet

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. Pet Master 2000 Kft. Bejelentés köteles Állateledel, takarmány

759 1814/2016 2016.10.24 ---

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Molics Lajos Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

760 1815/2016 2016.10.26

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS 

ÜZLET

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A. 

Jópáros Zöldség, Gyümölcs 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 

méz, bébiétel stb.)

761 1816/2016 2016.10.26 OZON OPTIKA

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. Albert Imréné E.V. Bejelentés köteles Optikai cikk

762 1817/2016 2016.11.03 Művelődési Ház Büfé

2112 Veresegyház 

Köves utca 14. Varga - Blaskó Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

763 1818/2016 2016.11.03 GOLD ANGEL

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Stadlerné Huszai Gizella Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Emlék- és 

ajándéktárgy

764 1819/2016 2016.11.17 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Családi Pál Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
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765 1820/2016 2016.11.21 ---

6237 Kecel Gárdonyi 

Géza utca 9. Sendula László Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs

766 1821/2016 2016.11.21 MELI CLUB

2112 Veresegyház 

Szadai út 2. LIME CATERING Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

767 1823/2016 2016.12.01 Autósbolt

2112 Veresegyház 

Ráday utca 6. AUTÓLÓGUS EXTRA Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Festék, lakk | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Ipari vegyi áru

768 1824/2016 2016.12.01 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Góczán Enikő EV. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Óra- 

és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

769 1825/2016 2016.12.01 La Pizza Nostra

2112 Veresegyház 

Mogyoródi utca 6. LA PIZZA NOSTRA Bt. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Cukrászati készítmény, édesipari termék

770 1826/2016 2016.12.02

FOREVER SUN 

SZOLÁRIUM STÚDIÓ

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca 1. Forever Mirage Kft Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Illatszer, drogéria

771 1827/2016 2016.12.11 ---

2112 Veresegyház 

Nádor utca 8. ANBANA Kft. Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)

772 1828/2016 2016.12.12 DYNAMIC SPORT

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. 

DYNAMIC SPORT 2002 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Bejelentés és engedély 

köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény 

szerinti üzemanyag | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.) | Optikai cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

773 1829/2016 2016.12.12 ---

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca 

9791/4. hrsz. Absolut Pyro Kft. Bejelentés köteles Pirotechnikai termék

774 1830/2016 2016.12.13 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér 1520/3 hrsz Absolut Pyro Kft. Bejelentés köteles Pirotechnikai termék

775 1831/2016 2016.12.16 Ékszervarázs

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 4. Silver Paradise Kft Bejelentés köteles Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

776 1832/2017 2017.01.05 Házi Rétes Bolt

2112 Veresegyház Fő 

út 41. KOLIBRI MMT Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével)

777 1833/2017 2017.01.06

Zöldség - gyümölcs kis- és 

nagyker.

2112 Veresegyház 

Szadai út 18/C. Fructa Trade Kft. Bejelentés köteles

Bor | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

778 1834/2017 2017.01.18 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Sárközi János Zoltánné EV Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

779 1835/2017 2017.01.13

Roxy Válogatott 

Használtruha Üzlet

2112 Veresegyház Fő 

út 53 51-52. sz. üzlet Kuróczi Andrea EV Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

Lábbeli- és bőráru | Könyv | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, 

bútor, egyéb használtcikk, régiség)

780 1836/2017 2017.01.26 Veres Comp

2112 Veresegyház Fő 

út 53.  Bálint Krisztián Bejelentés köteles Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Számítógépes hardver- és szoftver termék

781 1837/2017 2017.02.01 BO-KÁ-CSO

2112 Veresegyház Fő 

út 18. Knul Attila József Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével)

782 1838/2017 2017.02.13 ---

2112 Veresegyház 

Öreghegy sor 35. Barna László EV. Bejelentés köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 

babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.)

783 1839/2017 2017.02.13 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér piac Király Magdolna Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

784 1840/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

785 1841/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 2. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

786 1842/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 3. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

787 1843/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 4. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

788 1844/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 5. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

789 1845/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 6. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

790 1846/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 7. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32 Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

791 1847/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 8. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

792 1848/2017 2017.02.16

Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. 

Tagóvoda 9. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Gyermekliget utca 32. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

793 1849/2017 2017.02.27

Kéz a Kézben Óvoda 1.sz. 

Tagóvoda 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Béke utca 31-33. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

794 1850/2017 2017.02.27

Kéz a Kézben Óvoda 3.sz. 

Tagóvoda 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Béke utca 30. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
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795 1851/2017 2017.02.27

Kéz a Kézben Óvoda 5.sz. 

Tagóvoda 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Lévai utca 11. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

796 1852/2017 2017.02.27

Kéz a Kézben Óvoda 6.sz. 

Tagóvoda 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Hétvezér út 6. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

797 1853/2017 2017.03.03 Raktár

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 26. Bertók Sándor Bejelentés köteles Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

798 1854/2017 2017.03.13 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Németh Erika EV. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Óra- és ékszer

799 1855/2017 2017.03.13 SALÁTAMESTER

2112 Veresegyház Fő 

út 50. FOR-BAU 97 Bt. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

800 1856/2017 2017.03.13 MATRIX BODY SHOP

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Grósz Norbert EV Bejelentés köteles Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

801 1857/2017 2017.03.21

Kéz a Kézben Óvoda 

Veresegyház Széchenyi tér 

2. sz. alatti 1. sz. 

Tálalókonyha

2112 Veresegyház 

Széchenyi tér 2. Kéz a Kézben Óvoda Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

802 1859/2017 2017.04.05 Mozgóbolt Juiceup Kft. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

803 1860/2017 2017.04.20

TOP FODRÁSZKELLÉK ÉS 

MŰKÖRÖM SZAKÜZLET

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. Topolánszky Ákos EV.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Egyéb (jelölje meg) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

804 1861/2017 2017.04.24

JÁZMIN 

ÉLETMÓDKÖZPONT

2112 Veresegyház 

Csibaj utca 10-14. GOLLAM Kft. Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

805 1862/2017 2017.04.27 SNACK BAR

2112 Veresegyház Fő 

út 4-6. Veres Pékség Kft Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

806 1863/2017 2017.05.24 ---

2112 Veresegyház 

Sportföld utca 23/i GYEREKETETŐ Kft. Bejelentés köteles Könyv | Egyéb (jelölje meg)

807 1864/2017 2017.06.08 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Gáspár Lajosné Őstermelő Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

808 1866/2017 2017.06.22 ---

9999      Piac 9999    

Piac Szabó Tibor Istvánné EV Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

809 1867/2017 2017.06.22 Mozgóbolt Ilyés György Leventéné EV Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék

810 1868/2017 2017.07.12

BELLÓ-EXPERT 

BEMUTATÓ TEREM

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 1. BELLO-EXPERT Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Szaniteráru

811 1869/2017 2017.08.08 SISSI FAGYLALTOZÓ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A. Konczné Koncz Andrea Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

812 1870/2017 2017.08.08 Raklap Farm

9999      18/B. 9999    

18/B. Pallet Agent Kft. Bejelentés köteles

Szaniteráru | Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Motorkerékpár, motorkerékpár-

alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés

813 1871/2017 2017.08.22 webáruház Elit Conto Kft. Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

814 1872/2017 2017.08.23

SZIFI KER ÉLELMISZER ÉS 

VEGYIÁRU DISZKONT

2112 Veresegyház 

Szadai út 18/C Szifi Ker Diszkont Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Köztes alkoholtermék | Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- 

és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk 

| Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

815 1873/2017 2017.09.05 SISSI FAGYLALTOZÓ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/A. Mega-Web Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

816 1874/2017 2017.09.25

Piac a küszöbön, Zöldség-

Gyümölcs

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 1/B. Tóth Szabolcs Ákos EV. Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.) | Virág és kertészeti cikk

817 1875/2017 2017.10.02 MAGOLDA

2112 Veresegyház Fő 

út 65. SprachCity Kft. Bejelentés köteles

Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

818 1876/2017 2017.09.27 TOKMÁNIA

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. TECHFOL Pvc Kft. Bejelentés köteles Telekommunikációs cikk | Egyéb (jelölje meg)

819 1877/2017 2017.10.09 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Piac Gábor István EV. Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

820 1878/2017 2017.10.16 Állateledel Raktáráruház

2112 Veresegyház 

Szadai út 18/B. 2Pál Pet Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles Állateledel, takarmány

821 1879/2017 2017.10.30 BV Design

2112 Veresegyház 

Bánki Donát utca 3. Bútor Vonal Kft. Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Irodagép, -berendezés, irodabútor

822 1880/2017 2017.10.31 Grill Király

2112 Veresegyház 

Szadai út 19/c. Gyöngyi Pál Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

823 1881/2017 2017.11.02 SZÖSZY DIVAT

2112 Veresegyház 

Szent Imre utca 2/c. Varjú Gabriella E.V. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

824 1882/2017 2017.11.13 Kerekcsere.hu Gumiáruház

2112 Veresegyház 

Hajó utca 4. YOOL ONE Kft. Bejelentés köteles Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

825 1883/2017 2017.11.29

SZATMÁRI SÁNDOR 

CIPÉSZ

2112 Veresegyház Fő 

út 29. SZATMÁRI SÁNDOR Bejelentés köteles Lábbeli- és bőráru

826 1884/2017 2017.12.04

Jégkorcsolya kölcsönzés, 

élezés 9999      2. 9999    2. Golden Ice Kft. Bejelentés köteles

827 1885/2017 2017.12.04

Goldie Kisállateledel 

Kereskedés

2112 Veresegyház 

Kálvin utca 16/b Kárpáti Györgyné Ev Bejelentés köteles Állateledel, takarmány

828 1886/2017 2017.12.06 ---

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc utca  Absolut Pyro Kft. Bejelentés köteles Pirotechnikai termék

829 1887/2017 2017.12.06 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Absolut Pyro Kft. Bejelentés köteles Pirotechnikai termék
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830 1888/2017 2017.12.11 borértékesítés Bumberdo  Bt. Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

831 1890/2017 2017.12.11

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/E Symbole Textile Kft. Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

832 1891/2018 2018.01.30 ---

2112 Veresegyház 

Hársas utca 21. InterPage Kft. Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

833 1892/2018 2018.01.31 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac 

GALGA Hentes és Húsáru 

Kereskedelmi és Vendéglátó Bt. Bejelentés köteles Hús-és hentesáru

834 1893/2018 2018.02.05 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Toma Lajosné Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

835 1894/2018 2018.02.21 START

2112 Veresegyház 

Huszár utca 1. Balotrend Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

836 1895/2018 2018.02.21 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Lévai György Bejelentés köteles

Élelmiszer | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

837 1896/2018 2018.02.23 TOMA HÚS-HENTESÁRU

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 5. 

GALGA Hentes és Húsáru 

Kereskedelmi és Vendéglátó Bt. Bejelentés köteles

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Hús- és hentesáru (friss hús)

838 1897/2018 2018.02.23 Thor Gym

2112 Veresegyház 

Szadai út 7. Illés Hurricane-93 Kft Bejelentés köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

839 1898/2018 2018.04.05 ---

2112 Veresegyház Fő 

út Piac Brendon Made Kft Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

840 1899/2018 2018.04.10 ---

2112 Veresegyház 

Virág utca 14/1. Gulyásné Kocsis Emília Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

841 1900/2018 2018.04.11 Gardrób Használtruha Üzlet

2112 Veresegyház Fő 

út 53. Homoki Ádám László Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

842 1901/2018 2018.04.12 LIDL ÁRUHÁZ

2112 Veresegyház 

Erkel Ferenc tér 4. LIDL Magyarország Bt.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 

videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | 

Szaniteráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes 

hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki 

adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális 

termék | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | 

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, 

berendezés | Irodagép, -berendezés, irodabútor | Egyéb (jelölje meg) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Hal (friss halászati termék, az élő hal 

kivételével) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

843 1902/2018 2018.04.19 ---

1027 Budapest Bem 

József utca 9. Perfect-White Car Kft Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

használtcikk, régiség)

844 1903/2018 2018.07.25 A HENTES

2112 Veresegyház Fő 

út 4. KRAFT VIDO Kft. Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

845 1904/2018 2018.05.02 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér Piac Fodor Andrea Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs

846 1905/2018 2018.05.10 ---

2112 Veresegyház 

Mátra utca 23. Juhász Csaba EV. Bejelentés köteles

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat 

és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Szexuális termék | 

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt 

könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

847 1906/2018 2018.05.24

Ezüst Ablak Nyílászáró 

Szaküzlet

2112 Veresegyház Fő 

út 6. 

Ezüst Ablak Korlátolt Felelősségű 

Társaság Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag

848 1907/2018 2018.06.06 webáruház

2112 Veresegyház 

Wesselényi Miklós utca 

16. Basa Ottó János Bejelentés köteles

Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Audió- és videóberendezés | Telekommunikációs cikk | 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

849 1908/2018 2018.06.06 BOOST MOBILE

2112 Veresegyház Fő 

út 35. Szabó Kornél Bejelentés köteles

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 

videóberendezés | Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Fotócikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

850 1909/2018 2018.07.04 Forrás Italdiszkont Prémium

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/B GOOD SOURCE Kft. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

851 1910/2018 2018.07.06 Zöldség-Gyümölcs Üzlet

2112 Veresegyház 

Szabó Máté utca 13. Ujvári Eszter Bejelentés köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

852 1911/2018 2018.07.12 Zora esküvői ruhaszalon

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/B White Dress Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
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853 1912/2018 2018.07.19

Egy Csepp Csoda 

Gluténmentes

2112 Veresegyház Fő 

út 61. Egy Cseppnyi Csoda Kft. Bejelentés köteles

Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer 

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és 

étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

854 1913/2018 2018.07.25 ---

2112 Veresegyház Fő 

tér  Piac HRS Shop Kft. Bejelentés köteles Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk

855 1914/2018 2018.07.26 VEGYESBOLT

2112 Veresegyház Fő 

út 24. LONG QI LONG FEI Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 

valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Audió- és videóberendezés | 

Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel 

kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | 

Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

856 1915/2018 2018.07.27 GIGA TESTVÉREK

2112 Veresegyház Fő 

út 4-6. CARIBI PUB Kft. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

857 1916/2018 2018.07.31 ---

2112 Veresegyház 

Öreghegy sor 7. Liptay Zoltán Árpád Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, 

DVD stb.) | Emlék- és ajándéktárgy

858 1917/2018 2018.07.31

UPDATE LOW CARB 

VERESEGYHÁZ

2112 Veresegyház 

Budapesti utca 3/B. Fitnessway Kft. Bejelentés köteles

Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 

élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

859 1918/2018 2018.08.08 Unix Autó Kft.

2112 Veresegyház 

Szadai út 18/C. 

Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi 

Kft.

Bejelentés és engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint 

takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Festék, lakk | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -

hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | 

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 

elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag | Energiatermék

860 1919/2018 2018.08.14 LA CASA GOURMET

2112 Veresegyház Fő 

út 34. German Derma Concept Bt. Bejelentés köteles

Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Egyéb (jelölje meg)

861 1920/2018 2018.08.30 ANDUSKA

2112 Veresegyház 

Jókai utca 1/B. Gajdosné Balogh Andrea Bejelentés köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

862 1921/2018 2018.09.06

Beautiful Art, Szépség és 

Egészségközpont

2112 Veresegyház 

Harangvirág utca 12. Tormáné Horváth Éva Petra EV.

Bejelentés és engedély 

köteles Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

863 1922/2018 2018.09.12 Mozgóbolt: LE GRILLCHEF Fekete Sándor Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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