
SorszámNyilvántartási szám

Nyilvántartásb

a vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Termékek

1 1/2016 2016.03.24 Kreatív Hobby Bolt és ruhaszervíz 2051 Biatorbágy Lomb utca  32. Hováth Lászlóné

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.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | 

2 5/2006 2006.08.30 Autocolor Raktár 9999       2051 Biatorbágy Erdővári Ipartelep Autocolor Festékgyártó és Forgalmazó Kft Festék, lakk | Egyéb (jelölje meg)

3 8/2006 2006.03.06 Bauptips Nagykereskedelmi Raktár 9999        1 2051 Biatorbágy Tormásrét utca   Bauptips Kereskedelmi Kft. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, 

4 9/2006 2006.06.01 Számítástechnikai szaküzlet 2051 Biatorbágy Szent István utca  11. Brutal Bikes Kereskedő és Szolg. Kft. Számítógépes hardver- és szoftver termék

5 10/2016 2016.04.22 BROADWAY 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Bepino Ruházati Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Optikai cikk

6 12/2007 2007.03.28 Ruházati bolt 2051 Biatorbágy Budai út   4., 49. sz. üzlet Basic Trade Kereskedelmi és Szolg. Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

7 15/2006 2006.08.23

"Bimbus" olasz gyermekruházati 

üzlet

9999        4., 53. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 53. üzlet B-Shop Kereskedelmi és Szolgáltaó 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Játékáru

8 16/2016 2016.03.09 CAMEL ACTIVE FACTORY 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Brand Made Kereskedelmi Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Emlék- és ajándéktárgy

9 18/2016 2016.04.22 Amnesia Ruházat 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Bekk X2 Kereskedelmi és Szolg. Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

10 19/2010 2010.09.08

HERBA-FITT Gyógynövény és 

biobolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 12 Bi-Améta Kereskedelmi és Szolg. Kft.

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 

11 20/2009 2009.05.18 Caffe Mediterran 2051 Biatorbágy Szabadság út  39., 4. sz. üzlet Bu-Ker Kereskedelmi és Faipari Bt. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

12 21/2006 2006.10.03 AJÁNDÉK

2051 Biatorbágy Szabadság út  39., 2-3. sz. 

üzlet Bancsó Sándorné

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Dohányterméket kiegészítő termék | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és 

bőráru | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti 

13 22/2015 2015.09.07 Viadukt Csemege 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   1/a. Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhaszno- sító zártkörűen működő Rt.

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

DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, 

14 24/2006 2006.06.15

AUTÓFELSZERELÉS KIS- ÉS 

NAGYKERESKEDELEM 2051 Biatorbágy Meggyfa utca   2. KARIMPEX PLUSZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

15 28/2007 2007.02.02 BLOMBERGS 9999        4., 6. sz. üzlet 2051 Biatorbágy SIR EUROPE KERESKEDELMI KFT. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

16 29/2007 2007.02.19 JADE NŐI RUHÁZAT 9999        4., 58. sz. üzlet 2051 Biatorbágy ÁMIJÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

17 30/2016 2016.04.26 BUDMIL OUTLET ÜZLET 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 BUDMIL Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.

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.) | Optikai cikk

18 40/2007 2007.03.29 GREYSTONE FELSŐRUHÁZATI 9999        4., 64. sz. üzlet 2051 Biatorbágy Fashion Network Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

19 49/2007 2007.04.23 Nyílászárók és árnyákolástechnika 2051 Biatorbágy Nagy utca   2. OSVL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Festék, lakk

20 50/2007 2007.04.06 SPORT BÜFÉ 9999        7. 2051 Biatorbágy Iharos   7. Viadukt Sportegyesület Biatorbágy Meleg-, hideg étel

21 53/2016 2016.04.22 Borszaküzlet 2051 Biatorbágy Szabadság út  39. Doggystyle Kereskedelmi és Szolg. Bt. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket kiegészítő termék | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

22 54/2011 2011.12.13 JAGD-Shop Kft. 9999      5/B. 2051 Biatorbágy Káposztáskert u JAGD-SHOP Kft. Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai 

23 57/2016 2016.06.28 Füzes-kisáruház 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   3. sz. Szilágyi Krisztina Edit

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.) | 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 | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, 

24 58/2008 2008.10.20 Cipő - Farmer Divatáru 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   1/a. Bálint János Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

25 61/1997 1997.09.30 Andi ruházati üzlet 2051 Biatorbágy Ybl Miklós sétány   5/a. Veres Gyula

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) | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

26 62/2011 2011.01.20 Antikvár 2051 Biatorbágy Nagy utca  30. Tóth László

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.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Sportszer, 

sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai termék | Kreatív-

27 63/1997 1997.08.19 Állateledel-, táp és takarmány bolt 2051 Biatorbágy Ibolya utca  13. Horváth Ferenc

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.)

28 64/1997 1997.07.18 Autóalkatrész és műszaki bolt 2051 Biatorbágy Ferenc utca  52. Györkös Ferencné Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

29 65/1997 1997.07.16 Rozmaring Panzivó 2051 Biatorbágy Rozmaring utca   3/a. Tóthné Marton Erika Meleg-, hideg étel

30 66/1997 1997.07.15 Vegyes bolt 2051 Biatorbágy Füzes utca  36. Kató Tamásné Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

31 68/2016 2016.03.02 Virágbolt 2051 Biatorbágy Nagy utca 51 Meleg Mária Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

32 69/1997 1997.04.11 Élelmiszerüzlet 2051 Biatorbágy Gábor Áron utca   1. Mózer Gyuláné Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

33 70/1997 1997.02.28 Vegyes iparcikk kiskereskedelem 2051 Biatorbágy Szabadság út   9. Tajti Lászlóné Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag

34 71/2011 2011.09.14 Élelmiszer bolt

9999         IV. dülő 2051 Biatorbágy Ürgehegy    

IV. dülő Nagy Vilmosné

Kávéital, 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, 

35 72/1998 1998.01.28 Virág-Ajándék 2051 Biatorbágy Vasút utca   9. Mészáros krisztina Illatszer, drogéria | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

36 74/1999 1999.11.02 BÜFÉ 2051 Biatorbágy Rozália park  11. Sinkai Judit Meleg-, hideg étel

37 75/2015 2015.10.22 Italbolt 2051 Biatorbágy Nagy utca 67 Tagschere Józsefné e.v. Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 

38 77/1999 1999.01.04 Termény és takarmánybolt 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca  17-21. Hell Márton Állateledel, takarmány

39 79/2012 2012.03.06 Autós-Presszó-Falatozó 2051 Biatorbágy Szabadság út  22. Szalai Szabolcs Gábor

Dohánytermékek | 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, 
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40 81/2011 2011.09.14 Ürgehegyi betérő (Kocsma) 9999       2051 Biatorbágy Ürgehegy Nagy Vilmosné

Dohánytermékek | 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.) | Dohányterméket kiegészítő termék

41 82/2001 2001.04.20 Kharoon Temetkezési, Kegyeleti 2051 Biatorbágy Ország út  21. Szarka Miklós Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42 83/2001 2001.12.04 Zsólyomi Vegyes ABC 2051 Biatorbágy Hatház utca   1/A Zsólyomi Erika Tünde Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

43 84/2014 2014.09.23 TOP SHOP ajándék élelmiszer 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   3. RED CLUB Szolgáltató Betéti Társaság

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.) | 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.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Emlék- 

44 86/2002 2002.07.03 Élelmiszer Vegyesbolt 2051 Biatorbágy Dózsa György út  28. Újházi Rezső Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 

45 89/2001 2001.11.30 Női-, férfi-, gyermek - fodrászat 2051 Biatorbágy Ibolya utca  12. Zömbik Zsuzsanna Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

46 92/2017 2017.02.28 FÜZES STIL 2051 Biatorbágy Fő utca  12. Oláh Zsuzsa

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

Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Játékáru | Mezőgazdasági 

47 94/2013 2013.11.13 Trafik - Élelmiszer 2051 Biatorbágy Dózsa György út  30. Strongdrink Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, 

48 96/2007 2007.07.24 Madárfészek Kávéház 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út   8. Madárfészek vendéglátó és szolgáltató Kft. Meleg-, hideg étel

49 97/2009 2009.01.19 Ötvösműhely 2051 Biatorbágy Ferenc utca  45/A Géczy Endre Óra- és ékszer

50 107/2007 2007.10.18 SERAFINO

9999        4, FC-08. üzletsz. 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4, FC-08. üzletsz. Euro-Dinnyés Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.Illatszer, drogéria

51 110/2015 2015.04.14 NON-STOP ABC

2051 Biatorbágy Szabadság út  19. , 2. sz. 

üzletszám MISMAR Könyvviteli és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

52 111/2016 2016.04.22 DEVERGO 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Psarogiannis Thomas Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

53 112/2016 2016.04.27 Triumph 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Triumph International (Budapest) Kereskedelmi Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

54 113/2016 2016.04.25 Office Shoes Timberland 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Shoebox Kereskedelmi Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

55 116/2007 2007.10.31 Thai-Büfé

9999        4., FC - 106. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., FC - 106. üzlet Hua Chang Unio Nemzetközi Kereskedelmi Kft.Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

56 117/2008 2008.06.19 British Knights

9999        4., 83. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 83. üzlet D Street Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

57 118/2016 2016.04.22 CINQUE 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 CINQUE Ungarn Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Optikai cikk

58 122/2014 2014.02.17 Czimer hús kiskereskedelem 2051 Biatorbágy Nagy utca  65. Czimer Hús Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

59 129/2008 2008.01.14 SZARKAFÉSZEK ÉTTEREM 2051 Biatorbágy Csillag utca   8. Végh-eat Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Meleg-, hideg étel

60 130/2007 2007.11.28 Nikoletta Cukrászda 2051 Biatorbágy Alkotmány utca   6. Moscauer cukrászda Kft. Meleg-, hideg étel

61 131/2007 2007.12.12 Testa Rossa Cafe

9999        4., FC-01 2051 Biatorbágy Budaörsi 

utca   4., FC-01 Tr Gastro Kereskedelmi és Szolg. Kft. Meleg-, hideg étel

62 133/2008 2008.04.02 Orchidea Ruházat és 2051 Biatorbágy Szabadság út  19., 1. sz. üzlet F.-M. Comet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Egyéb (jelölje meg)

63 134/2008 2008.02.04 Kleopátra Szépség és Ruházat 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. Tarzíciusz Gépjárművezető Oktató Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

64 135/2008 2008.11.12 OLIVE SANDWICHBAR

9999        4., FC-104. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., FC-104. üzlet Demeto Vendéglátóipari és SzolgáltatóKft Meleg-, hideg étel

65 136/2016 2016.04.22 HOME AND COOK 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Korlátolt Felelősségű TársaságBabatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

66 137/2016 2016.04.25 PARK AVENUE 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 UNLIMITED RETAIL HUNGARY Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

67 139/2008 2008.02.21 Pannon Falap-Lemez 9999        7. 2051 Biatorbágy Tormásrét utca   Pannon Falap-Lemez Kereskedelmi Kft. Egyéb (jelölje meg)

68 145/2008 2008.04.03 Casa Moda Ruházat

9999        4. 62. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4. 62. üzlet Casa Moda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

69 147/2008 2008.04.07 Pince Turkáló 2051 Biatorbágy Szabadság út   2. Horváth Sándor Józsefné Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

70 148/2008 2008.04.02 ALDI Üzemanyagkút

9999         Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy 

Tormásrét utca    Mészárosok útja 2. ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

71 152/2016 2016.10.03 J.PRESS OUTLET RUHÁZATI 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 J.PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Optikai cikk

72 157/2011 2011.07.06 FRESH&CHIPS

9999        4., FC-105 2051 Biatorbágy Budaörsi 

utca   4., FC-105 105 III. ütem +SZM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

73 160/2008 2008.07.28 SUN AND CO NAPSZEMÜVEG

9999        4. FC-07. üzletsz. 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4. FC-07. üzletsz. Orchidstae Hungary Kft. Egyéb (jelölje meg)

74 163/2013 2013.03.29 Jázmin Szépségstúdió

9999        5/a 1. sz. üzlet 2051 Biatorbágy 

Káposztáskert u   5/a 1. sz. üzlet Szépülés Szépségápoló és Kereskedelmi Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria

75 164/2008 2008.08.04 Újság-Telefon-Ajándék 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   1/A. 1. SLDrink Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

76 166/2015 2015.02.04 Scania Tálaló 2051 Biatorbágy Rozália park   1. EXPRESS BIAFOOD Kft.

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.)

77 171/2008 2008.08.28 dolgozói büfé 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca   6. Fehér Holló Panzió és Étterem Kft. Meleg-, hideg étel

78 173/2014 2014.01.16

AUTÓSTÓTH 

GÉPJÁRMŰALKATRÉSZ 2051 Biatorbágy Szabadság út  21. Autóstóth Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vasáru, barkács, és építési anyag | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Egyéb (jelölje meg)

79 175/2017 2017.09.15 Penny Market

9999      1 2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca 

1 Penny-Market Kereskedelmi Kft.

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 | 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 | Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | 

Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | 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 | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
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80 176/2016 2016.04.27 CBA ÁRUHÁZ

9999      2 2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca 

2 Krupp és Társa Kereskedelmi Kft.

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 | 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | 

81 177/2016 2016.09.27 REMMERS 9999      2 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 2 Remmers Ungarn Építőipari Vegyianyag Forgalmazó Kft.Egyéb (jelölje meg)

82 179/2008 2008.09.08 Balance Férfi Divatáru

9999        4. 61. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4. 61. üzlet S.S.Q. ipari, Kereskedelmi és Szolgál- tató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

83 182/2008 2008.10.07 Noti Trade 2051 Biatorbágy Ország út   2 Noti Trade Kereskedelmi és Szolgáltató 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 | Egyéb (jelölje meg)

84 183/2008 2008.10.13 Sarki Zöldséges 2051 Biatorbágy Gábor Áron utca   1. Kettes ütem Kereskedelmi Kft Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

85 189/2008 2008.11.05 MELONE 2051 Biatorbágy Ország út   2. "Melone-line" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria | Egyéb (jelölje meg)

86 192/2008 2008.11.06 Geox cipőbolt

9999        4., 45. üzletszám 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 45. üzletszám Sonoro Kereskedelmi Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

87 194/2008 2008.11.17 BIAUTÓ 2051 Biatorbágy Nagy utca   2. OS-CO Fuvarozási, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Személygépjármű

88 199/2017 2017.02.15 Száz x szép Díszfaiskola 2051 Biatorbágy Szabadság út  40. Százxszép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságVirág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

89 200/2008 2008.12.02 Szépségpont 2051 Biatorbágy Nagy utca   2. Beautypoint Szolgáltató Kft. Illatszer, drogéria

90 202/2008 2008.12.03 PROMPT Számítástechnikai Üzlet 2051 Biatorbágy Hunyadi János utca  42/A S + T Műszaki Szolgáltató Bt. Számítógépes hardver- és szoftver termék

91 203/2008 2008.12.03 PROMPT Számítástechnikai Üzlet 2051 Biatorbágy Hunyadi János utca  44. S + T Műszaki Szolgáltató Bt. Számítógépes hardver- és szoftver termék

92 206/2009 2009.01.21 KUKUCSKA használt gyermek 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   3. Ragamex Kereskedelmi Kft. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

93 207/2009 2009.01.26 BALDINI CiPŐ

9999        4., 4 üzlet 2051 Biatorbágy Budaörsi 

utca   4., 4 üzlet Www.baldini.hu Kft. Lábbeli- és bőráru

94 208/2009 2009.02.05

Grundfos Magyarország Gyártó 

Kft. Disztribúciós Központ 2051 Biatorbágy Huber utca   5. Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.)

95 209/2009 2009.02.09 vegyeskereskedés 2051 Biatorbágy Szabadság út   2. Horváthné Szabó Enikő 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 

96 211/2009 2009.02.12 colormetál-lux építőanyag 2051 Biatorbágy Dózsa György út  52. ColorMetál-Lux Gyártó és Szolgáltató Kft. Festék, lakk

97 213/2009 2009.02.20 Devil-Cargó Üzemanyagtöltő 2051 Biatorbágy Rozália park    Verebély Devil-Cargo Szállítmányozó Építő Kft. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

98 214/2009 2009.02.24 GAZDABOLT 2051 Biatorbágy Nagy utca  22. MOLÁSZ Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Festék, lakk | Virág és kertészeti cikk | Kedvtelésből tartott állat | Állatgyógyászati termék | Egyéb (jelölje meg)

99 216/2011 2011.08.31 MEGÁLLÓ SÖRÖZŐ 2051 Biatorbágy Nagy utca   2. KO-VA 070 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel

100 217/2015 2015.09.07 KASTÉLY CSEMEGE

9999      1 2051 Biatorbágy Szentháromság tér 

1 Budavidék Kereskedelmi és Vagyonhaszno- sító zártkörűen működő Rt.

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.) | 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 | 

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 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 | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | 

101 219/2014 2014.01.21 Festék- iparcikk kereskedelem 2051 Biatorbágy Szabadság út  21. Color Aktív Kereskedelmi és Szolgáltató kft.

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 | 

Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Festék, lakk | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

102 220/2011 2011.08.31 ÉLELMISZERÜZLET 2051 Biatorbágy Nagy utca   2. KO-VA 070 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű TársaságEgyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Palackos gáz

103 225/2009 2009.04.17 TERRACOTTA 9999        1. 2051 Biatorbágy Tormásrét utca   Terracotta Magyarorság Nagykereskedelmi Kft.Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, 

104 226/2009 2009.04.17 Kerítés, kapu, térkő kereskedés 2051 Biatorbágy Szabadság út 123. Kerítésrendszerek Építőipari, Szolgál- tató Kft.Festék, lakk

105 228/2016 2016.04.22 Subway Sendvicsbár 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Sub Premier Kereskedelmi és Szolg Kft. Meleg-, hideg étel

106 230/2012 2012.11.29 Vörös Pince vendéglő 2051 Biatorbágy Rozmaring utca  RED CLUB Szolgáltató Betéti Társaság Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Dohányterméket kiegészítő termék

107 233/2009 2009.05.19 Biai 4-es tó 2051 Biatorbágy Kölcsey Ferenc utca  BIATÓ Szolgáltaó Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

108 235/2009 2009.05.25 Üzemanyagellátó Állomás 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca   1/A Varga Társa Üzemanyag ellátó Kft. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

109 236/2016 2016.04.22 Saxoo London Ruházat 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 NOVUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Optikai cikk

110 237/2016 2016.04.22 HÖGL 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 HÖGL shoe fashion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságLábbeli- és bőráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

111 241/2016 2016.03.09 Dockyard Islands Sportruházat 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Dockyard Islands Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Audió- és videóberendezés | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Optikai cikk | Egyéb 

112 242/2017 2017.08.18 BIA BISZTRÓ 2051 Biatorbágy Gábor Áron utca   1. Zsibau Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

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.)

113 244/2009 2009.06.29 Ezer Virág Lakberendezés 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. Sztompé Kereskedelmi és Szolgáltató 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 | Egyéb (jelölje meg)

114 245/2009 2009.06.30 POSTA 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca   5/A Magyar Posta Zártkörűen Működő Rt.

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 

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

115 247/2010 2010.05.19 GRIFF GENTLEMENS RUHÁZAT

9999        4., 30/A 2051 Biatorbágy Budaörsi 

utca   4., 30/A Griff Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Sör | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Egyéb (jelölje meg)

116 249/2009 2009.08.03 Nyomtatvány-Papír-Írószer 2051 Biatorbágy Nagy utca  67. Fair Play Adótanácsadó és Ingatlanközvetítő Bt.Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

117 251/2009 2009.08.10 IHAROS Temetkezési Szolgálat 2051 Biatorbágy Ország út  21/A Iharos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Egyéb (jelölje meg)

118 253/2009 2009.08.10 Amstel Raktár 2051 Biatorbágy Rozália park  10. AMSTEL Sörgyár Rt. Magyarország Élelmiszer
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119 257/2009 2009.08.10 Autó alkatrész kereskedelem 2051 Biatorbágy Rákóczi utca  12/A Schlotter és Társa Bt. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

120 261/2012 2012.05.21 Nagymami Palancsintázó és 2051 Biatorbágy Szabadság út  76. BIA-BER Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

121 262/2009 2009.08.24 9999        1-3. 2040 Biatorbágy Kinizsi utca   1- E.V. Vámógyintéző, Szaktanácsadó Bt. Meleg-, hideg étel

122 266/2009 2009.09.11 FORNETTI PÉKSÉG 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca   1/a Varga Társa Üzemanyag ellátó Kft. Meleg-, hideg étel | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

123 269/2011 2011.12.06 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. MagyarÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cukrászati készítmény, édesipari termék | 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.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Illatszer, drogéria

124 272/2009 2009.10.14 RUHÁZAT ÉS AJÁNDÉK 2051 Biatorbágy Fő utca  67. Körmöczi Istvánné Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

125 273/2009 2009.10.21 KEBAB BÜFÉ 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. Czakó Péter egyéni vállalkozó Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

126 274/2009 2009.10.26 ÁLLATELEDEL ÉS 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. OCTOPUS 2007 Kft. Kedvtelésből tartott állat

127 276/2009 2009.10.29 Vasáru, barkács és építési anyag 2051 Biatorbágy Dózsa György út  52. Karlik és Társai Építőanyagkereskedelmi és Fuvarozási Kft.Festék, lakk

128 279/2016 2016.04.25 Parfüm Outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 INTERLOG Csomagolási, Raktároziási és Kereskedelmi Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer

129 282/2015 2015.10.29

2051 Biatorbágy Rosenbach János utca  44. 1. 

em. 3. Mardoni '99 Kft.

Alkoholtermék | Bor | Pezsgő | 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.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Játékáru | Egyéb (jelölje 

130 283/2009 2009.11.26 KÉTKÉZ DIVATÁRU 2051 Biatorbágy Szabadság út  96. Kétkéz Divatáru Stúdió Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

131 284/2016 2016.03.09 GANT Ruházat 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Vermont Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Optikai cikk

132 285/2009 2009.12.01 ANDRÉSZ CUKRÁSZDA 2051 Biatorbágy Szabadság út  37. Andrész Családi Cukrászda Kft. Meleg-, hideg étel

133 286/2016 2016.03.09 ADIDAS GYÁRI KIÁRUSÍTÁS 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 adidas Budapest Sportcikkelőállító és Kereskedelmi Kft.

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 | 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.) | Optikai 

134 287/2009 2009.12.01 Fornetti Látványpékség

9999        4., FC-02 üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., FC-02 üzlet ANTA Kereskedelemfejlesztő Tanácsadó Bt.Meleg-, hideg étel

135 288/2009 2009.12.01 VIRÁG-AJÁNDÉK-GAZDABOLT 2051 Biatorbágy Ország út  15. BIA-BIO Kéreg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Egyéb 

136 289/2017 2017.08.18 Építőipari Gép Kölcsönző 2051 Biatorbágy Rákóczi utca 15 BIA-GÉP Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Egyéb (jelölje meg)

137 293/2009 2009.12.02 Bacardi Italraktár 9999       11. 2051 Biatorbágy Anton Rynart Bacardi-Martini Hungary Kft. Élelmiszer

138 295/2009 2009.12.02 Műszaki Szaküzlet 2051 Biatorbágy Ritsman Pál utca  52., 3. üzlet Tajti Lászlóné Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Egyéb (jelölje meg)

139 296/2009 2009.12.02 Viadukt Konyhabútor Stúdió 2051 Biatorbágy Ország út  15. XILOCOM Termelő és Kereskedelmi Bt.

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

140 297/2009 2009.12.02 Melegkonyhás vendéglátó üzlet 2051 Biatorbágy Szabadság út  48. Waldorf-Catering Rendezvényszervező, Bonyolító, Kereskedelmi és Szolg. Kft.Meleg-, hideg étel

141 298/2009 2009.12.03 WEB.KONYH@ 2051 Biatorbágy Ország út   2. 18 üzlet WEB.KONYH@ Kereskedelmi és Szolgáltató BBútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

142 299/2009 2009.12.03 "ZÖLD SZIGET PÉKSÉG" 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út   8. 2.üzlet Rózsavölgyi 2004 kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

143 300/2009 2009.12.03 SPEED LIMIT OUTLET ÜZLET

9999        4., 23. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 23. üzlet ZONE Sportcikk Kereskedelmi és Szolgáltató kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

144 301/2009 2009.12.03 BIOBOLT

9999        5. A. ép. 2. üzlet 2051 Biatorbágy 

Káposztáskert u   5. A. ép. 2. üzlet GabriellArt Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

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

termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

145 303/2018 2018.04.04 Kegytárgy Kereskedés 2051 Biatorbágy Nagy utca  39. Gyertyalán 2002 Kf Egyéb (jelölje meg)

146 307/2009 2009.12.09 TENDER STORE - TENDER KIDS

9999        4., 40-41. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 40-41. üzlet INPUT ZONE Divatáru Kereskedelmi Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

147 310/2014 2014.03.19 LAUERA DESIGN STÚDIÓ 2051 Biatorbágy Guti Ország utca   9. Laurea Kereskedelmi és Szolgálatató Bt

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 | Egyéb (jelölje meg)

148 312/2009 2009.12.09

INWEAR - MATINIQUE JACKPOT 

- COTTONFIELD OUTLETS 

9999        4., 30. üzlet 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca   4., 30. üzlet Multibrand Kereskedelmi és Szolg. Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

149 313/2009 2009.12.04 Ezüstmorzsa Pékség

9999      96. 2051 Biatorbágy Szabadság úz 

96. Ezüstmorzsa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Kávéital, 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.)

150 314/2009 2009.12.10 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4. A és A Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt.

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 | 

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

151 318/2010 2010.01.12 Bamboola Csomagküldő 2051 Biatorbágy Rosenbach János utca 3. Bamboola Kereskedelmi és Szolgáltató 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

152 319/2010 2010.01.25 "Terméskő kereskedés" 9999       2051 Biatorbágy PUJO-04 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaságSzaniteráru

153 320/2010 2010.01.29 9999      7 2051 Biatorbágy Hochwart Mihály Kismamabolt.com Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

154 321/2017 2017.11.20 Heavy Tools Sportruházat

2051 Biatorbágy Belterület  4 2051 Biatorbágy 

Budaörsi utca 4 Premium Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

155 324/2016 2016.04.25 GAS Ruházati üzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 LAURENTES Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Optikai cikk

156 325/2010 2010.03.10 Kertészeti bolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 96 Garden-Trend Korlátolt Felelősségű TársságKönyv | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 

157 327/2010 2010.05.10 HUSI KEBAB 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. Spíler Kebab Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságÉlelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

158 331/2017 2017.10.19

Hidraulika alkatrészek nagy- és 

kiskereskedelme 2051 Biatorbágy Meggyfa utca 2. OPTIMIT HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági 

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

159 332/2010 2010.03.10 Fontos bolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. Kétkéz Divatáru Stúdió Kft.

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.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | 
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160 334/2011 2011.07.05 Cafe Mayr

9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. FC 

101. sz. üzlet Amon Völgye Team Korlátolt Felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket kiegészítő termék

161 339/2010 2010.04.06 SZIMPLEX SYSTEM JEGYIRODA 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/a SZIMPLEX SYSTEM Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

162 341/2010 2010.04.09 Lipóti Pékség 2051 Biatorbágy Ország út 4 FANOPE GROUP Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

163 342/2010 2010.04.19 KARNEOL Kávézó Bár 2051 Biatorbágy Szabadság út 76 GYROX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Élelmiszer | 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.)

164 351/2010 2010.04.01 European Truck Center 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 6 European Truck Center Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TátsaságEgyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

165 353/2010 2010.04.29 ZÁLOGHÁZ 2051 Biatorbágy Szabadság út 96 Bia-Zaci Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságZálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

166 354/2010 2010.05.04 www. GYEREKRUHASHOP.hu 2051 Biatorbágy Zsák utca 2 5000-PRO Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató korláűtolt felelősségű Társaság

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)

167 355/2010 2010.05.11 LÁNGOS SZIGET 9999       2051 Biatorbágy Bia Ko-Ho Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

168 356/2010 2010.04.21 Karcher Hungária Kft. 9999      2 2051 Biatorbágy tormásrét utca 2 Karcher Hungária Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű TársaságVillamos háztartási készülék és villamossági cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Ipari vegyi áru

169 358/2010 2010.08.13 PÚFI BÜFÉ 9999      4 2051 Biatorbágy Fő út 4 Lángos szervíz Korlátolt felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

170 360/2010 2010.05.27 SPW Kft. adóraktár 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2 SPW Szállítmányozó és Vámbonyolító Kolrátolt Felelősségű TársaságCsomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

171 361/2010 2010.06.07 Kávé Házi sütemény 2051 Biatorbágy Nagy utca 43. CAFFE REMOLIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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.)

172 364/2016 2016.04.22 ECCO 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 KRM (Hungary) Kft.

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 | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

173 365/2010 2010.06.23 Prista Oil Hungary Kft. 9999       2025 Biatorbágy Rozália Park III B PRISTA OIL-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságGépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

174 366/2012 2012.04.25 VICUS MIX 2051 Biatorbágy Dózsa György út 28 Lászlóné Vitányi Éva

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 | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 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, 

175 368/2015 2015.09.11 KISGOMBOS MESEBOLT 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3. RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

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

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

(vászon, állvány stb.) | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt 

176 370/2010 2010.08.12 9999       Biatorbágy RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

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

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

(vászon, állvány stb.) | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt 

177 373/2010 2010.09.08 HERBA-FITT gyógynövény és 2051 Biatorbágy Szabadság út 12 Bi-Améta Kereskedelmi és Szolg. Kft. Élelmiszer | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Könyv | Illatszer, drogéria

178 375/2010 2010.09.08 Viadukt Kisvendéglő 2051 Biatorbágy Vasút utca 9 Edesma Korlátolt Felelősségű Társaság Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

179 377/2016 2016.04.22 PARIS WOMEN 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 MS2CO Hongrie MULTIBRANDS SHOPS MANAGEMENT SERVICE COMPANYRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

180 380/2010 2010.09.17 KALE BALATA 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2 AVA HUNGARY Keresledelmi Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

181 381/2010 2010.10.01 Bellinda Outlet Store 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 78 Bell Outlet Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

182 382/2010 2010.10.07 büfé (Biafitness) 2051 Biatorbágy Szabadság út 12 FULL SPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Meleg-, hideg étel | 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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 

183 383/2010 2010.11.29 BIAI HORGÁSZBOLT 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1 a Kilazone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Kedvtelésből tartott állat | Állateledel, takarmány

184 388/2010 2010.10.27 HAZNET.HU 2051 Biatorbágy Czipri Bíró utca 1 Tapasztó Balázs Zoltán Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Szaniteráru | Illatszer, drogéria | Emlék- és ajándéktárgy

185 389/2016 2016.04.22 Fornetti 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 CANDYMAN 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

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.)

186 390/2016 2016.03.09 Amerikai Hot-Dog 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 CANDYMAN 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

187 391/2016 2016.03.09 Bajor Mandula 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 CANDYMAN 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

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.)

188 393/2010 2010.10.27 Rozália Gyorsétterem 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2 Etalon Food Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 

189 394/2010 2010.11.03 9999       Biatorbágy DB INVEST Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságIllatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

190 395/2012 2012.03.09 IRKA-FIRKA PAPÍRBOLT 2051 Biatorbágy Vasút utca 9. 3.üzlet 2 Kámán Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

háztartási készülék és villamossági cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, 

csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Fotócikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

191 396/2010 2010.11.15

DIÓ BOLT ZÖLDSÉG- 

GYÜMÖLCS 2051 Biatorbágy Nagy utca 59 Németh Edina e.v.

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, 

192 397/2010 2010.11.12 Divatáru 2051 Biatorbágy Vasút utca 9 KORALL TEAM HUNGARY Korlátolt Felelősségű TársaságHasználtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

193 399/2011 2011.01.20 PIZZA PIZZA 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/A. INGATLAN NAVIGÁTOR Szolgáltató Betéti TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

194 400/2010 2010.12.01 HEAD outlet

9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 

FC08. WINTERSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

195 401/2010 2010.11.26 BIA-GUMI Kft. 9999      30. 2025 Biatorbágy szabadság út 30. BIA-GUMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSzemélygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

196 403/2011 2011.12.06 FENYŐFA OÁZIS 9999       2051 Biatorbágy Fábián MagyarÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Virág és kertészeti cikk

197 404/2011 2011.01.03 Lotus Babi Virág Kft. 9999      2 2051 Biatorbágy Mészöly László LOTUS BABI VIRÁG Korlátolt Felelősségű TársaságÓra- és ékszer | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

198 407/2011 2011.01.21 Viadukt Állatgyógyászati Centrum 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 6 ROBERTMARTIN Kft. Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék
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199 411/2011 2011.02.21 AVON 2051 Biatorbágy Rózsa utca 6 Németh Zsófia Anna e.v. Illatszer, drogéria

200 412/2011 2011.02.21 Frideczky és Társa Kft. 2051 Biatorbágy Rét utca 9 Frideczky és Társa Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

201 414/2011 2011.02.24 VIADUKT ÁLLATGYÓGYÁSZATI 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 6 A dr. Fux Attila Állateledel, takarmány

202 415/2017 2017.09.18 Pierre Cardin-Gin Tonic 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 TEXART Magyarország Termelő-, és Kereskedelmi Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Optikai cikk

203 416/2011 2011.03.04 SPORT BÜFÉ 9999      7 2051 Biatorbágy Iharos dűlő 7 Patak és Sprinzeisz Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

204 417/2011 2011.03.08 REAL MOBIL KFT. 2051 Biatorbágy Fő utca 4 Real Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságÉdességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

205 419/2011 2011.03.22 Tajti műszaki bolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 9 Ifj. Tajti László Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Egyéb (jelölje meg)

206 420/2011 2011.03.22 Tajti műszaki bolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 9 Ifj. Tajti László Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Egyéb (jelölje meg)

207 421/2011 2011.03.25 ÉKSZERVARÁZS 2051 Biatorbágy Hold utca  Vörös Zsuzsanna e.v. Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

208 422/2014 2014.12.01 GERIDOR OPTIKA

9999      3. 2051 Biatorbágy Baros Gábor utca 

3. 21-22. sz. üzlet Konzílium Orvosi, Szakértői és Szolgáltató Betéti TársaságFotócikk | Optikai cikk

209 423/2016 2016.03.09 Pepe Jeans 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Telekommunikációs cikk | Óra- és ékszer | Optikai cikk

210 426/2011 2011.04.07 BIA BOLT 9999      4 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 4 FERME Kft. Festék, lakk

211 428/2011 2011.04.18 MIKE BIKE 2051 Biatorbágy Ország út 15 Szőcs és Tsa. Szolgáltató betéti Társaság

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

212 430/2011 2011.11.15 CWS-boco HUNGARY Kft. 2051 Biatorbágy Budai út 8 CWS-boco Hungary Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Szaniteráru

213 431/2011 2011.11.15 --- 2051 Biatorbágy Budai út 8. CWS-boco Hungary Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Szaniteráru

214 432/2011 2011.04.22 FORMANCE 9999      4 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 4 FORMANCE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

215 434/2013 2013.12.03 Retro kocsma 9999      21 2051 Biatorbágy Gábor Áron út 21 Lopatina Natalja Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

216 439/2011 2011.07.05 Hazai Ízek Háza 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 FC- Amon Völgye Team Korlátolt Felelősségű TársaságMeleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

217 441/2011 2011.11.22 RETRO OUTLET ÜZLET 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 2. RR 64 Ingatlanhasznosító Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

218 442/2011 2011.11.22 REPLAY OUTLET ÜZLET

9999      4 2051 Biatorbágy budaörsi utca 4 38-

39. sz. üzlet RR 64 Ingatlanhasznosító Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

219 445/2017 2017.11.16 PUMA 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 PUMA Czech Republic Sro. Magyarországi Fióktelepe

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 | Telekommunikációs cikk | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

220 446/2016 2016.04.22 LEVIS STORE 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Levi Strauss Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Feleősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

221 447/2011 2011.06.20 MADONNA 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 32. Bepino Ruházati Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Optikai cikk

222 450/2015 2015.12.15 SARAR RUHÁZATI ÜZLET 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 SARAR Hungary Textilkereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

223 451/2016 2016.03.09 TOM TAILOR 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 TOM TAILOR Retail 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

224 452/2011 2011.07.06 ÁLLATELEDEL 2051 Biatorbágy Gábor Áron utca 1 OCTOPUS 2007 Kft. Állateledel, takarmány | Egyéb (jelölje meg)

225 454/2013 2013.10.14 ROYAL MINTABOLT 2051 Biatorbágy Ybl Miklós köz 2 Sonka & Omlosy Kft.

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.) | 

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

226 456/2011 2011.07.20 Egészség Center 9999      5. 2051 Biatorbágy Káposztáskert u 5. Bagyinka Tamásné

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.) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | 

Illatszer, drogéria | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

227 459/2011 2011.07.29 9999       Biatorbágy Pannon arTech Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság

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

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

228 460/2011 2011.08.15 9999       Biatorbágy Sonkoly János Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

229 461/2011 2011.08.25 --- 2051 Biatorbágy Május 1. utca 28 Nosztalgia-Design Ajándék és Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság

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 | 

230 463/2016 2016.03.09 Plaza Buffet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 PLAZA BUFFET Kft. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

231 466/2011 2011.09.19 SÖCI ITALDISZKONT 2051 Biatorbágy Szabadság út 97 DRI - FULL 2020 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságCsomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, 

232 467/2011 2011.09.19 Pizza Center 9999       Biatorbágy L&L GARDEN Szolgáltató Betéti Társaság

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.)

233 468/2011 2011.09.19 D&G Outlet 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. PERSONA Divat-Lábbeli-Használtruha-Ajándék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

234 470/2011 2011.10.05 EGÉRLYUK ÉLÉSKAMRA KFT. 2051 Biatorbágy Fő utca 61/I. EGÉRLYUK ÉLÉSKAMRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságZöldség- 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, 

235 471/2011 2011.09.28

9999      20. 2051 Biatorbágy Hochwart Mihály 

utca 20. 3. épület WARIO-NETT Kft.

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)

236 473/2011 2011.10.19 HIDEGTÁL CHEF 2051 Biatorbágy Iskola utca 14. Bakó László e.v. Meleg-, hideg étel | Cukrászati készítmény, édesipari termék

237 474/2016 2016.04.22 MANGO DIVATÁRU 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Mango Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Optikai cikk

238 479/2011 2011.11.09 -- 2051 Biatorbágy Rákóczi utca 29. Szép Viktor kistermelő Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

239 480/2011 2011.11.09 - 2051 Biatorbágy Ritsman Pál utca 52 B. lph.   Kajtár Edina e.v. Számítógépes hardver- és szoftver termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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240 481/2011 2011.11.15 Zinga Használtruha Szalon 2051 Biatorbágy Kossuth Ferenc utca 29. Zinga Fashion Korlátolt Felelősségű Táraság

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 | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 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 | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

241 482/2011 2011.11.15 --- 2051 Biatorbágy Rákóczi utca Nagy u. sarok Zinga Fashion Korlátolt Felelősségű Táraság

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 | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 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 | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

242 483/2011 2011.11.15 9999       Biatorbágy Zinga Fashion Korlátolt Felelősségű Táraság

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 | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | 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 | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

243 485/2011 2011.11.16 KREDENC

9999      3. 2051 Biatorbágy Bajcsy-Zsilinszky 

utca 3. HungaRootsSzolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

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.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

244 486/2011 2011.11.16 Ecofix Clearing Kft. 9999      8. 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 8. Ecofix Clearing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSpeciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.)

245 489/2014 2014.12.03 VIADUKT SÖRÖZŐ 2051 Biatorbágy Vasút utca 9. Jazzy Angels Kft. Alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

246 494/2016 2016.04.25 Skiny 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Skiny Multibrand Kereskedelmi Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

247 495/2011 2011.12.09 BIA SUSHI 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 37. Tóth Krisztián e.v. Meleg-, hideg étel | Hal | Zöldség- és gyümölcs

248 496/2011 2011.12.09 Napsugár Presszó 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/A. STV Korlátolt Felelősségű Társaság

Meleg-, hideg étel | Kávéital, 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.) | Meleg, hideg étel (az 

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

249 497/2011 2011.12.09 Napsugár Presszó 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/A. STV Korlátolt Felelősségű Társaság Dohánytermékek

250 498/2011 2011.12.22 JAGD-Shop Kft. 2051 Biatorbágy Káposztáskert utca 5/B. JAGD-SHOP Kft.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Óra- és ékszer | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

251 499/2012 2012.01.04 2051 Biatorbágy Dévay Gyula utca 9. SANICA HUNGARY Kft. Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Egyéb (jelölje meg)

252 500/2016 2016.04.22 Philipp 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 G-COM HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

253 502/2012 2012.01.16 Angol, olasz használt gyermekruha 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3. Vida Lajos e.v. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

254 503/2011 2011.12.29 www.antibacterial.hu 9999       Biatorbágy BIANT-TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Szaniteráru | Papír- és 

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

255 504/2017 2017.03.17 VIRÁG-AJÁNDÉK 2051 Biatorbágy Vasút utca 9. Thoma Ferencné e.v. Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

256 505/2012 2012.01.30 Biafood ételfutár 2051 Biatorbágy Rosenbach János utca 19. EXPRESS BIAFOOD Kft.

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.)

257 507/2012 2012.02.03 KŐBARLANG 2051 Biatorbágy Szent István utca 38 Gerecse House Kft. Vasáru, barkács, és építési anyag | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

258 510/2012 2012.02.13 H&H TURI 2051 Biatorbágy Fő utca 67. FEMA 54 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

259 511/2017 2017.07.31

PLAYERS OUTLET 

SPORTRUHÁZATI ÜZLET 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 SZINGA-SPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

260 512/2016 2016.10.06 ÉLELMISZER CSEMEGE 2051 Biatorbágy Petőfi utca 12. Sütő Elemérné

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

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

261 513/2012 2012.03.05 ÉLELMISZER CSEMEGE 2051 Biatorbágy Petőfi utca 12. Sütő Elemérné Dohánytermékek | A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 

262 515/2012 2012.02.28 9999       Biatorbágy Sas Centurio Kereskedelmi Bt. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

263 516/2012 2012.03.14 www.diamondfashion.hu 2051 Biatorbágy Iskola utca 10. Bia-Transporter'96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

264 517/2012 2012.03.14 www.diamondfashion.hu 2051 Biatorbágy Iskola utca 10. Bia-Transporter'96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

265 519/2012 2012.02.24 KŐBARLANG 2051 Biatorbágy Szent István utca 38. Gerecse House Kft. 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

266 520/2014 2014.04.17 www.dietikonmodell.com 9999       Biatorbágy Dietikon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Audió- és videóberendezés | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | 

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

267 521/2012 2012.03.28 HOME & COOK 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4. GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Korlátolt Felelősségű TársaságBabatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

268 522/2012 2012.04.02 CONCORDIA-THERM 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 38/a. CONCORDIA-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Palackos gáz

269 523/2015 2015.05.20 ALPINE ÉTTEREM 2051 Biatorbágy Budai út 1. PQS International Hungary Kft.

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.)

270 524/2012 2012.04.13 VIADUKT MEDICAL CENTER 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 1/4. KVÁRDENT Orvosi Szolgáltató Kft. Illatszer, drogéria

271 525/2012 2012.09.03 81-Autóalkatrész 2051 Biatorbágy Szabadság út 81. Puskás Imre

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 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

272 527/2014 2014.12.05 FENYŐ VÁSÁR 9999       2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca MagyarÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Virág és kertészeti cikk

273 528/2012 2012.02.24 Dózsa-Domb Söröző 2051 Biatorbágy Dózsa György út 40. Tóth János e.v.

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.)

274 530/2012 2012.05.09 KERTÉSZETI BOLT 9999      8/A. 1119 Budapest XI. ker. Bártfai Korfanti Gábor e.v. Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 

275 531/2012 2012.05.11 2051 Biatorbágy Budai út 16. Omega Bázis Kft. 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 

276 532/2012 2012.05.11 Omega Bázis Kft. 2051 Biatorbágy Budai út 16. Omega Bázis Kft. 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 

277 533/2012 2012.05.17 BIATORBÁGYI KERÁMIA 2051 Biatorbágy Táncsics Mihály utca 9. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

278 534/2012 2012.05.17 KEMENCE VARÁZSA 2051 Biatorbágy Táncsics Mihály utca 9. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

279 536/2012 2012.11.15 TURKALAND 2051 Biatorbágy Szabadság út 81. Dr. Tóth Péter Lászlóné Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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280 537/2012 2012.06.04 BISON 2051 Biatorbágy Munkás utca 4. "Bison Magyarország" Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

281 538/2012 2012.04.19 KISGOMBOS MESEBOLT 9999       Biatorbágy RESTON KŐRESTAURÁTOR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

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

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

(vászon, állvány stb.) | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt 

282 541/2012 2012.06.13 Házikertészet 2051 Biatorbágy Ferenc utca 16. Ujvári Gabriella Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

283 542/2012 2012.06.13 Házikertészet 9999       Biatorbágy Ujvári Gabriella Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

284 544/2012 2012.06.15 OUI Outlet Ruha és Cipő Üzlet 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. TESI HUNGARY Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

285 547/2017 2017.02.08 ÁLBINÁ PÉKSÉG 2051 Biatorbágy Nagy utca 52 "ÁLBINÁ PÉKSÉG" Sütőipari és Kereskedelmi Kft.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, 

286 548/2012 2012.06.21 Mondo Bimbo 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. Mondo Bimbo Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

287 549/2012 2012.07.03 MEDICUS PARTNER KFT. 9999      12. 2051 Biatorbágy Tormásrét utca MEDICUS PARTNER Gyógyszer-, Könyv- és Műszerkereskedelmi Kft.Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

288 550/2016 2016.03.09 Salamander Outlet Üzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Salamander Hungaria Kft.

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 | 

Lábbeli- és bőráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény 

289 551/2017 2017.02.28 PIRINYO 2051 Biatorbágy Ritsman Pál utca 52/A. Fsz/3. Vadas Péter e.v.

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk 

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

290 557/2015 2015.11.12 Simon Sándor 2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal Simon Sándor Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

291 559/2012 2012.12.07 Arany Gardrób 2051 Biatorbágy Nagy utca 22. Pecsériné Kovács Irén

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

292 560/2012 2012.08.15 Zöldség-gyümölcs 2051 Biatorbágy Petőfi utca 24/A. Wlach László Sándor Zöldség- és gyümölcs

293 561/2012 2012.08.23

I. Biatorbágyi SzeptemBEER Jazz-

Rock-Blues Nap 9999       2051 Biatorbágy Fő tér CSC2 Vendéglátóipari Kft. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

294 562/2012 2012.08.23 9999       Biatorbágy Feigl Edit Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

295 563/2012 2012.09.06 9999       2051 Biatorbágy Szakály Veronika Illatszer, drogéria

296 565/2016 2016.03.09 LATIENDA 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 ShoesArt Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

297 567/2012 2012.09.10

Gida Udvar Panzió, Étterem, 

Fürdő 2051 Biatorbágy Nagy utca 50. Őz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

édesipari termék | Dohányterméket kiegészítő termék | Hangszer | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

298 569/2012 2012.09.26 Borostyán Méhészet 2051 Biatorbágy Kinizsi utca 34. Kárász Edina

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

méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 

299 570/2012 2012.09.26 Borostyán Méhészet 9999       2051 Biatorbágy Kárász Edina

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

méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 

300 571/2017 2017.06.21 Négy Kerék Gumiszervíz 2051 Biatorbágy Szabadság út 10. Simon András Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

301 572/2012 2012.10.03 Pékság és Kulinária 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. fsz. LÁZÁR RESIDENCE Kft.

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 | 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.)

302 573/2012 2012.10.26 VIAVET ÁLLATPATIKA 9999      7. 2051 Biatorbágy Csodaszarvas u. VIAVET Állategészségügyi Szolgáltató Kft. Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

303 574/2012 2012.09.10 9999       Biatorbágy REGMA Kft.

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

304 575/2016 2016.03.09 LEGO WEAR KIDS FASHION 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Pe-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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 | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Játékáru

305 576/2016 2016.04.22 GRIFF COLLECTION 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 GRANTIC Fashion Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Optikai cikk

306 577/2012 2012.11.06 BÜFÉ 9999       2051 Biatorbágy Külterület 065. hrsz Tinka Tamás

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

307 580/2012 2012.11.09 PecaPláza Outlets 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

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

308 581/2012 2012.11.07 Hétmérföldes Gyerekcipő Áruház 2051 Biatorbágy Szabadság út 119/A. KOLOS és MÁTH Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

309 582/2012 2012.11.07 Hétmérföldes Gyermekcipő 9999       Biatorbágy KOLOS és MÁTH Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

310 584/2012 2012.11.21 ZÁLOGHÁZ 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1. Gold & Oldmoney Kft. Óra- és ékszer | Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

311 585/2016 2016.07.07 ICA MAMA BOLTJA

9999      53. 2051 Biatorbágy Pecató, Tósétány 

sétány 53. Bakos Andrea

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.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | 

312 586/2017 2017.02.20 Vitamin és Fitness szaküzlet 2051 Biatorbágy Szabadság út 10/A Hetesi Gyula Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 

313 588/2013 2013.03.29 KREA AJÁNDÉK BOLT 2051 Biatorbágy Pátyi utca 26/a. Ágó-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató 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.) | 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 | Szaniteráru | Könyv | 

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

ékszer | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Szexuális termék | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

314 589/2012 2012.11.30 DECENS MAGAZIN 9999       Biatorbágy DECENS MAGAZIN Kft. Könyv

315 590/2016 2016.02.11 Szarkafészek sajt és borház 2051 Biatorbágy Csillag utca 8. BiaRia Kft.

Sör | Bor | Pezsgő | Meleg-, hideg étel | 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.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

316 591/2012 2012.12.07 Arany Gardrób 9999       Biatorbágy Pecsériné Kovács Irén

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

317 592/2012 2012.12.07 Arany Gardrób 9999       Biatorbágy Pecsériné Kovács Irén

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

318 593/2013 2013.01.10 Okoscigi 9999       Biatorbágy Korszak-Alkotó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaságKözérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

319 594/2013 2013.01.09 Kiosk 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. DOLCEIDEA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

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.)
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320 596/2016 2016.08.26 2051 Biatorbágy Petőfi utca 64 WIDE WORLD Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Festék, lakk | 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 | Szexuális termék | Fotócikk 

321 599/2016 2016.04.26 Zöldség-Gyümölcs 2051 Biatorbágy Szabadság út 97. Krén és Páli Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

322 602/2013 2013.02.19 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 6. TTC Budapark Korlátolt Felelősségű Társaság2Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű)

323 603/2013 2013.02.19 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 6. TTC Szervíz Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű)

324 605/2013 2013.02.20 2051 Biatorbágy Kandó Kálmán utca 8. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Vasáru, barkács, és építési anyag

325 606/2017 2017.08.16

HELLY HANSEN RUHÁZATI 

ÜZLET 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

326 609/2013 2013.03.08 Büfé

9999       2051 Biatorbágy külterület 0219/2. 

hrsz. Horváth László egyéni vállalkozó

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.) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

327 611/2013 2013.03.11

9999      45-47. 1136 Budapest XIII. ker. 

Hegedűs Gy. utca 45-47. HTS Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 

stb.) | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Gyógyászati segédeszköz

328 612/2016 2016.04.22 GEOX 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 GEOX Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

329 613/2015 2015.02.04 - 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 6. HYVA Hungária Korlátolt Felelősségű TársaságSzemélygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

330 615/2013 2013.04.12 Zöldség-gyümölcs 9999       2051 Biatorbágy Külterület 065 hrsz. Krén és Páli Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Zöldség- és gyümölcs

331 616/2013 2013.03.29 Szöllősi Cukrászda 2051 Biatorbágy Fő utca 1 Bencsik Józsefné

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.)

332 617/2013 2013.04.17 9999       Bencsik Józsefné

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.)

333 618/2013 2013.04.19 NASIZÓ

2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1/A. 4. 

AJTÓ BIA-CLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

334 619/2017 2017.08.16 MUSTANG JEANS 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 MUSTANG Store Hungária Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

335 620/2013 2013.04.17 9999       Biatorbágy Veresné  Folyósi Ildikó egyéni vállalkozó Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

336 622/2013 2013.06.04 New style 2051 Biatorbágy Csillag utca 7. Xin XIANG XIN HUA Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

337 624/2015 2015.07.07 TRIUMPH 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4. Triumph International (Budapest) Kereskedelmi Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

338 625/2013 2013.04.17 2051 Biatorbágy Tópart utca 12. Korszak-Alkotó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaságKönyv | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

339 626/2013 2013.05.14 Colaxx Fashion 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Colaxx Fashion Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

340 627/2013 2013.05.22 STANO 2051 Biatorbágy Szabadság út 117. Hornyák Balázs Zöldség- és gyümölcs

341 630/2013 2013.05.27 Kisvilla Kávézó és Kézművesbolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 74/b Eriki Kft.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

342 631/2013 2013.05.27 GYSE mintabolt 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 8. HARTMANN-RICO HUNGÁRIA Kft. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

343 632/2016 2016.04.25 OLYMP Outlet Store - Férfi 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Shirthouse Hungary Bt. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

344 636/2013 2013.06.06 9999       Biatorbágy Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.

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.) | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

345 638/2013 2013.09.23 Cafe Chaplin 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1. CSC2 Vendéglátóipari Kft.

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.) | 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

346 641/2013 2013.06.27 Nemzeti dohánybolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 22. Béres János egyéni vállalkozó Ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Újság, napilap, 

347 642/2013 2013.06.26 Nemzeti dohánybolt 9999      2. 2051 Biatorbágy Csodaszarvas Béres János egyéni vállalkozó Ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Újság, napilap, 

348 645/2013 2013.07.12 9999       Biatorbágy Pink Profit Kft. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

349 646/2013 2013.10.07 Jor-Line tüzelőanyag telep 9999       2051 Biatorbágy 276 JOR-LINE Kft.

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 | 

Vasáru, barkács, és építési anyag | Virág és kertészeti cikk | Háztartási tüzelőanyag | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a 

350 648/2013 2013.07.26 9999       Törökbálint Pink Profit Kft. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

351 649/2013 2013.07.26 9999       Biatorbágy Simon András Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

352 650/2013 2013.07.29 Biatrafik 2051 Biatorbágy Nagy utca 30. Tóth Fruzsina Magdolna Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Dohányterméket kiegészítő termék | Egyéb (jelölje meg)

353 651/2016 2016.04.22 Basefield ruházati üzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 GRANTIC Fashion Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

354 653/2013 2013.08.14 Ligneus 2051 Biatorbágy Rozália park 6. Ligneus Faipari Kereskedelmi Kft. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag

355 656/2013 2013.09.09 Látványpékség 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. Kun Barbara egyéni vállalkozó Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

356 657/2013 2013.09.19 az Andrész .. 2051 Biatorbágy Szabadság út 12 Andrész Családi Cukrászda Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

357 658/2013 2013.09.19 Szikvíz 2051 Biatorbágy Szabadság út 70/a Molnár Béla Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

358 659/2013 2013.08.22 Rigó Pince 9999      4689/1 2051 Biatorbágy Zártkert SINNET Tanácsadó, Szolgáltató és Kistermelő Kereskedelmi Kft.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb (jelölje meg)

359 662/2013 2013.10.07 Car Care Shop 2051 Biatorbágy Szabadság út 107 Fodor 2000 Bt.

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

és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Háztartási 
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360 664/2013 2013.10.09 2051 Biatorbágy Mária királynő utca 7 Pink Profit Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

361 665/2013 2013.10.09 9999       Biatorbágy Pink Profit Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

362 666/2013 2013.10.09 Mana-Mana Büfé 9999       2051 Biatorbágy belterület Vabaduscorp Kft. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

363 667/2013 2013.10.16

Kisállat és ÁllateledelMarcsi 

állateledel és felszerelés 2051 Biatorbágy Március 15. utca 12 Flamingó 2003 Kisállat- és Állateledel-kereskedő Bt.Állateledel, takarmány

364 669/2017 2017.11.02 Claires divatáru, kiegészítők 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Claire's Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Telekommunikációs cikk | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

365 670/2014 2014.07.04 9999       Biatorbágy Plastopack Kft. Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Egyéb (jelölje meg)

366 672/2014 2014.02.11 Stihl 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 4. andreas Stihl Kereskedelmi Kft. 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 | 

367 673/2014 2014.09.04 Ékszerbolt 9999      2 2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca Fogarasi Kinga Mariann Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy | Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

368 675/2014 2014.02.10 Cafe Chaplin 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1 CSC2 Vendéglátóipari Kft.

Meleg-, hideg étel | 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.)

369 676/2014 2014.02.17 9999       Biatorbágy Nemiskacat 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 | Festék, lakk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs 

370 678/2017 2017.12.18 Matties Bags accessories 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Matties Trade Kft Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Optikai cikk

371 680/2015 2015.09.07 Földházi Húsbolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 88 Földházi és Földházi Bt.

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, 

372 681/2014 2014.03.12 Temesvári szervíz 2051 Biatorbágy Szabadság út 137 Temesvári és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

373 682/2014 2014.03.13 9999       Biatorbágy HAZA-JÁRÓ 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Villamos háztartási készülék és villamossági 

374 683/2014 2014.03.13 Scania Hungária Kft. 2051 Biatorbágy Rozália park 1 Scania Hungária Kft.

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

375 686/2014 2014.03.19 9999       Biatorbágy Laurea Kereskedelmi és Szolgálatató Bt

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 | Díszműáru, műalkotás, 

376 687/2014 2014.03.19 Lakástextil-méteráru-rövidáru

2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1/a 2-3. 

számú üzletek BARED-TEX Kereskedelmi 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.)

377 690/2014 2014.03.31 9999       Biatorbágy Multi-Mix Hungary Kft. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria

378 691/2016 2016.04.22 Guess Denim Outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 G. W. Store Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Optikai cikk

379 692/2016 2016.04.22 Overstore 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Debtex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

380 693/2014 2014.04.10 9999       Biatorbágy ENGE PONT Projektmenedzsment Kft. Vasáru, barkács, és építési anyag | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

381 695/2014 2014.04.17 Lottózó 2051 Biatorbágy Szabadság út 96 MagyarÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 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.)

382 697/2016 2016.04.22 OUI 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 AMISI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Optikai cikk

383 698/2014 2014.05.05 TRM Pro 9999       2051 Biatorbágy Külterület 065 hrsz  TRM Pro Vasáru, barkács, és építési anyag

384 699/2017 2017.06.20 Ladies by Griff 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 GRANTIC Fashion Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

385 702/2014 2014.05.14 0 9999      48 2051 Biatorbágy Szabas út 48 Waldorf-Catering Rendezvényszervező, Bonyolító, Kereskedelmi és Szolg. Kft.Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

386 703/2014 2014.05.14 Fodróczy Pince 2051 Biatorbágy Fő utca 35 Fodróczy Tamás Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

387 704/2014 2014.05.15 nincs adat 2051 Biatorbágy Hámory Imre utca 14/2 Multi-Mix Hungary Kft. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria

388 705/2014 2014.05.15 STANO 2051 Biatorbágy Szabadság út 117 Hornyák Balázs Zöldség- és gyümölcs

389 706/2015 2015.02.04 MetAlCu Trade Kft 2051 Biatorbágy Rozália park 11 MetAlCu Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

390 707/2014 2014.05.20 tajti 2051 Biatorbágy Ferenc utca 52 Tajti Ágnes Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Vasáru, barkács, és építési anyag

391 709/2016 2016.03.09 GANT WOMEN 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Vermont Hungary 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, 

392 711/2015 2015.02.04 pizzamyo-pizzéria-ételbár 9999      7 2051 Biatorbágy Vasút út 7 Myo Group Korlátolt feleősségű Társaság Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 

393 712/2014 2014.06.04 2051 Biatorbágy Huber utca 1 Atlas Copco Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

394 713/2017 2017.12.06

BARNABÁS TESTVÉR BAJOR 

KISVENDÉGLŐ 2051 Biatorbágy Szabadság út 19 Biaboti Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Alkoholtermék | 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Emlék- és ajándéktárgy

395 714/2016 2016.03.09 Retro 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 DistrtbutionOne kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Telekommunikációs cikk | Óra- és ékszer | Optikai cikk

396 715/2017 2017.11.29 Replay 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Atlantic One Incorporated Kft.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

397 716/2016 2016.03.09 IGUANA FALLS 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 KATEX Kereskedelmi 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.) | 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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

398 717/2016 2016.03.09 Samsonite Márkabolt-Premier 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 SAMSONITE-HUNGARIA BŐRÖND KFT Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

399 719/2015 2015.12.16 COMODA ITALIA 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 IMP.EX.TEAM Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru
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400 720/2014 2014.10.17 9999       Biatorbágy  EUROFIT Trading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

401 721/2015 2015.01.19 Motor Store motorosbolt 2051 Biatorbágy Szabadság út 96 Motor Store

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 | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

402 724/2015 2015.03.24 DDA Illatszer 2051 Biatorbágy Vasút utca 14 Határ Illatszer Kft.

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 | 

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.) | Babatermék (csecsemő- és 

kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Egyéb (jelölje meg) | Az Országos Tűzvédelmi 

403 726/2014 2014.07.17 n.a 9999      1 2051 Biatorbágy Baros Gábor utca 1 SMART-IT Szolgáltató Bt. 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 

404 728/2014 2014.07.17 Gólyafészek 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3 Kovács Etel

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)

405 729/2014 2014.07.17 Volvo Truck Center 2051 Biatorbágy Budai út 2 Volvo Hungária Kft. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | 

406 730/2014 2014.09.30 Sarki kis vegyes

9999      64. 2051 Biatorbágy Petőfi Sándor 

utca 64. Földházi és Földházi Bt.

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 | 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.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Illatszer, drogéria | Háztartási 

407 731/2015 2015.02.09 Lindab légtechnikai szaküzlet 2051 Biatorbágy Állomás utca 1/a Lindab Építőipari Kft.

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

408 732/2017 2017.12.12 Kikelet áruház 2051 Biatorbágy Szabadság út 2 Zheng Hong Hong 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | 

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

409 733/2016 2016.03.09 LEVIS 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Levi Strauss Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Feleősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

410 734/2015 2015.02.04 Den Braven Kft. 2051 Biatorbágy Rozália park 2 Den Braven Magyarország Kft.

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 | 

Ipari vegyi áru | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, 

411 735/2014 2014.08.18 Helyi termelői piac 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1 Orosz Tamás Zöldség- és gyümölcs

412 736/2014 2014.08.25 9999       G 2000 Marketing, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

413 737/2016 2016.09.30 BL Óraszalon 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 BL Óraszalon Kft. Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Óra- és ékszer

414 739/2014 2014.09.05 Építőanyag kereskedés

9999      52 2051 Biatorbágy Dózsa György 

utca 52 Kontz László egyéni vállalkozó

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 | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Egyéb (jelölje meg) | Háztartási tüzelőanyag

415 741/2017 2017.01.11 Spanyol-olasz használt ruházat 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1 Michtiov Mihályné Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, 

416 743/2014 2014.10.03 Szépségpont 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Reconvert Oktató és Kereskdelemi Bt. Illatszer, drogéria

417 744/2015 2015.08.26 Giorgio Rossi 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Actonis Kft. Lábbeli- és bőráru

418 745/2016 2016.03.02 Spájz 2051 Biatorbágy Szabadság út 96 Krasznay Gábor egyéni vállakozó

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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

419 746/2015 2015.10.22 9999       Lajos László

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

420 747/2015 2015.02.10 9999       Home Party Kft. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.)

421 748/2014 2014.11.12 9999       Németh Zsuzsanna Éva

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 | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

422 749/2014 2014.11.12 Top Selection Nagykereskedés 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2 TOP SELECTION Kft. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

423 750/2016 2016.04.25 Chance Brand 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Szegedi Szefo Zrt. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

424 751/2014 2014.11.14 9999       Holpert Lászlóné Bor | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

425 752/2016 2016.01.28 Nemiskacat Látványműhely 2051 Biatorbágy Csillag utca 7 Nemiskacat Kft.

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 | 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 | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 

függöny | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt 

426 753/2014 2014.11.17 9999       Szabóné Forrás Katalin Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

427 755/2014 2014.12.01 9999       Best Finans 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

428 756/2016 2016.04.22 Tom Tailor Denim 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 TOM TAILOR Retail 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

429 757/2014 2014.12.05 Hyva Hungária Kft. 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 6 HYVA Hungária Korlátolt Felelősségű TársaságÁsványolaj | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag

430 758/2016 2016.04.22 Illatszer és drogéria szaküzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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

felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

431 759/2014 2014.12.05 9999       Call Star 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

432 762/2016 2016.04.25 UNDERCOLORS OF BENETTON 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 AIKO Hungary 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

433 763/2014 2014.12.17 KHX-263 9999       2051 Biatorbágy tatai utca Bicskei Mezőgazdasági termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő RészvénytársaságTej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

434 764/2015 2015.11.11 9999       HJ First Respect 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Villamos háztartási készülék és villamossági 

435 765/2015 2015.01.19 9999       Holpert László Bor | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

436 766/2017 2017.06.23 9999       Trans Hugária Kft. Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

437 767/2015 2015.02.09 9999       Juhász Fruzsina Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

438 768/2015 2015.02.16 Átrium Desing bemutatóterem 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 6 Atrium Design Szolgáltató Korlátolt felelősségű TársaságBútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Virág és kertészeti cikk

439 769/2015 2015.02.18 www.combfix.net 2051 Biatorbágy Karikó János utca 2 digidreams Hungary Film-és Videógyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

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 | Számítógépes hardver- 

és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
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440 770/2015 2015.03.24 9999       Inter-Natura-Gold 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

441 773/2015 2015.03.25 Tullius Éva 2051 Biatorbágy Pacsirta utca 4 Tullius Éva Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

442 774/2016 2016.03.09 Griller 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 CREA-COM Bt. Meleg-, hideg étel

443 775/2015 2015.03.30 KEÁK állatpatika 9999      12 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 12 Közép-Európai Állatorvosi Központ Kft. Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

444 776/2015 2015.04.08 Navis Cafe 2051 Biatorbágy Szabadság út 48 Waldorf-Catering Rendezvényszervező, Bonyolító, Kereskedelmi és Szolg. Kft.Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 

445 777/2015 2015.04.15 9999       Kovács Irén Vasáru, barkács, és építési anyag

446 778/2015 2015.04.16 Biafitness sportcentrum 2051 Biatorbágy Szabadság út 12 ANDI Fitness Center Kft.

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

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

447 779/2016 2016.03.09 Nike Factory Store 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Nike Retail B.V. Magyarországi Fióktelepe

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 | Telekommunikációs cikk | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

448 780/2015 2015.06.17 Virágvarieté

9999      61 2051 Biatorbágy Szily Kálmán utca 

61 DELORINE Vállalkozási és Kereskedelmi Bt.Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

449 781/2016 2016.04.22 UNITED COLORS BENETTON 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 AIKO Hungary 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

450 782/2015 2015.04.27 BIA-SUN Szolárium Stúdió 2051 Biatorbágy Szabadság út 42 A Devox Home Korlátolt Felelősségű TársaságCsomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Illatszer, drogéria

451 783/2015 2015.08.17 Csak a fagyi 9999      52 2051 Biatorbágy Ritsmann utca 52 Bia Gelato Kft.

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

452 784/2015 2015.05.06 9999       KING-WINE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt.

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

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

Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Virág és 

453 785/2015 2015.05.06 Zöldségáruda 2051 Biatorbágy Kossuth Ferenc utca 7/a Ács Mariann őstermelő Zöldség- és gyümölcs

454 786/2015 2015.05.12 Helyi termelői piac 9999      1 2051 Biatorbágy Baros Gábor utca 1 Bozó József őstermelő Zöldség- és gyümölcs | Egyéb (jelölje meg)

455 787/2015 2015.10.08 9999       Pavol Utazási 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

456 788/2015 2015.05.12 Gyümölcskuckó

9999      020/1 2051 Biatorbágy külterület utca 

020/1 VENKOV Vendéglátói és Szolgáltató Korlátolt felelőségű TársaságZöldség- és gyümölcs

457 789/2015 2015.05.12 9999       Eneirda Kft. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

458 790/2015 2015.05.14 9999       Prexton Kft.

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.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | 

459 791/2015 2015.05.19 Krecz Zoltán csomagküldő 2051 Biatorbágy Határ utca 3 Krecz Zoltán

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 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 | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

Festék, lakk | 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 | Szexuális termék | Fotócikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési 

460 792/2016 2016.04.25 Bags and More 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 NOVUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

461 793/2015 2015.05.20 KŐBARLANG 2051 Biatorbágy Kölcsey Ferenc utca 1 Gerecse House Kft. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

462 794/2016 2016.04.22 Georges Shoes Cipőüzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 KATEX Kereskedelmi Kft.

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 | 

Lábbeli- és bőráru | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 

463 795/2015 2015.06.22 VIRÁG-AJÁNDÉK 2051 Biatorbágy Szabadság út 22 Moór Bettina

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, 

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

464 797/2015 2015.06.23 2051 Biatorbágy Hámory Imre utca 31 1 Hungarian Spirits kereskedelmi ls Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

465 798/2015 2015.06.23 2051 Biatorbágy Rozália park 11 Indupro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

466 799/2015 2015.06.24

Közép-Európai Állatorvosi Központ 

Kft 9999      12 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 12 Közép-Európai Állatorvosi Központ Kft. Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék

467 800/2016 2016.04.22 TAMARIS Cipőbolt 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Hopplá Cipőbolt kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságLábbeli- és bőráru

468 801/2015 2015.07.09 Mirbest 9999      1 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 1 MIRBESZ Kereskedelmi Kft. Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

469 802/2017 2017.01.16 Blombergs 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Brazzy Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

470 804/2016 2016.04.22 David Collins 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Thomas Breitling Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria

471 805/2016 2016.04.26 Maui & Sons 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Thomas Breitling Hungary Kft.

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.) | 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 | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

472 806/2016 2016.04.22 Thomas Breitling 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Thomas Breitling Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria

473 807/2015 2015.12.16 Dress World 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 VATI Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

474 808/2015 2015.09.10 9999       Behanda Magyarország Kft. Egyéb (jelölje meg)

475 809/2015 2015.09.11 - 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Müller-Pósa Boglárka Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

476 810/2015 2015.09.17 Ó-CIPÓ TEAM 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Ó-CIPÓ TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

477 811/2015 2015.09.21 Viadukt Café-Klub 2051 Biatorbágy Fő utca 1/a VILAVITAL Kft.

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.)

478 812/2015 2015.09.23 9999       Komlósi György Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag

479 813/2015 2015.09.23 9999       Lukács Balázs Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

Üzlet lista   (Létrehozás ideje: 2016. febr. 13.  15:26) 10/18 Nyomtatás ideje: 2018.08.09  10:21



480 814/2015 2015.09.28 Kósa Sándor 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Kósa Sándor Zöldség- és gyümölcs

481 815/2016 2016.09.05 Bozsik Krisztina 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Bozsik Krisztina 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.)

482 816/2016 2016.03.09 HEAD üzlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 WINTERSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

483 817/2015 2015.09.30 Tóth Viktor Ádám 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Tóth Viktor Ádám Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

484 818/2016 2016.04.29 Sulyok-Lukács Zsuzsanna 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Sulyok-Lukács Zsuzsanna

Sör | 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.) | Virág és kertészeti cikk | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

485 819/2015 2015.10.08 hubergroup Hungary Kft. 2051 Biatorbágy Huber utca 3 hubergroup Hungary Nyomdafesték Kereskedelmi Kft.

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 | 

486 822/2015 2015.10.12 Herbatea manufaktúra

9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca utca 

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

487 825/2016 2016.04.22 Phone Design 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Phone Design Kft

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

sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb 

488 826/2015 2015.10.14 Re-Ma Bio 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 RE-Ma Bio Kft. Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

489 827/2015 2015.10.27 Kézműves és Termelői Vásár 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 0 RAÁB GYÖRGYI

Kávéital, 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.)

490 828/2016 2016.03.09 Pop-Up Oui 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 AMISI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

491 829/2015 2015.10.27 Körpince kft 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Körpince Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató KftAlkoholtermék | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

492 830/2015 2015.10.28 Termelői Piac 2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 Erdélyiné Maró Erika 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 

493 831/2015 2015.10.28 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Bozó Gábor Zöldség- és gyümölcs

494 832/2015 2015.10.28

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben Salga József Attiláné Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

495 833/2015 2015.10.28 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5.számmal 

szemben Kemence Sütőipati Korlátolt Felelősségű TársaságSütőipari termékek | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

496 834/2015 2015.10.29 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben Szabó Ilona Zöldség, gyümölcs | Zöldség- és gyümölcs

497 835/2016 2016.01.29 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben Kurtai Miklós Istvánné

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

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)

498 836/2015 2015.10.29 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben barta Tamás

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.)

499 837/2015 2015.10.29 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Szabó hengermalom malomipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSütőipari termékek | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

500 838/2015 2015.10.29 2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 Erika-sajt kereskedelmi Korlátolt felelősségű TársaságÉlelmiszer | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

501 839/2015 2015.10.29 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben Bodor tibor őstermelő

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.)

502 840/2015 2015.11.03 Termelői Piac

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5. számmal 

szemben Erdei Klaudia Zöldség- és gyümölcs

503 841/2015 2015.11.03 Termelői Piac

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

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

504 842/2015 2015.11.03 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Kun Anita Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

505 843/2015 2015.11.03 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Nagy Zsuzsanna Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

506 844/2015 2015.11.03 9999       Biatorbágy Tonté László Meleg-, hideg étel

507 845/2015 2015.11.03 TERMELŐI PIAC

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Szkladányi Attila Előrecsomagolt sütemények, édességek | Egyéb (jelölje meg)

508 846/2015 2015.11.11 Iskola-büfé

9999      6 2051 Biatorbágy Szentháromság tér 

6 Kumbatmo Kft.

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.) | 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.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | 

509 847/2015 2015.11.11 Szokolay Pál 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca  Szokolay Pál Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

510 849/2016 2016.08.29 Füzesi Róbert 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Füzesi Róbert Meleg-, hideg étel | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

511 850/2015 2015.11.19 9999       Bathó Józsefné Zöldség, gyümölcs | Pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak

512 851/2015 2015.11.19 Bánfi Zoltán

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

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

513 852/2015 2015.11.19 9999       Fazekas Imréné Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

514 853/2015 2015.11.19 Hermán Kálmánné 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Hermán Kálmánné Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

515 854/2015 2015.11.19 Hermán Kálmánné

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

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

516 855/2015 2015.11.20 Fenyővásár 9999       2051 Biatorbágy Nimród utca V-REA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.Virág és kertészeti cikk

517 856/2015 2015.11.20 9999       2051 Biatorbágy Kiss-Böllér Kft. Büfétermék

518 857/2015 2015.12.07 Hermán Zsófia 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Hermán Zsófia Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

519 858/2015 2015.12.07 Hermán Zsófia

2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 számmal 

szemben Hermán Zsófia 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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520 859/2016 2016.03.09 Nonna Rosa | California Caffee 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Cafe Lucida Kft. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

521 860/2017 2017.08.17 Vermont Last Season 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Vermont Hungary Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

522 861/2016 2016.02.15 Kemenes Cukrászat 2051 Biatorbágy Ország út  4 Kemenes és Lányai Kereskedelmi Kft.

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 

523 862/2015 2015.12.15 Fenyőporta 9999       2051 Biatorbágy külterület utca VENKOV Vendéglátói és Szolgáltató Korlátolt felelőségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

524 863/2016 2016.01.19 Király Ágnes

2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 5 szám 

előtt Király Ágnes őstermelő Zöldség- és gyümölcs | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

525 864/2016 2016.02.01 9999       Németh Tímea

Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 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) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

526 865/2016 2016.02.03 Régimódi sikk 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3/b Viaferr Kereskedelmi 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

527 866/2016 2016.02.11 9999       BiaRia Kft.

Könyv | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 

tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, 

528 870/2016 2016.03.21 Kettőspont Kávézó 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3/b Bárdossyné Belinszki Regina

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.)

529 871/2016 2016.03.02 Calzedonia Intimissimi Outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Calzedonia Hungary 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

530 872/2016 2016.04.25 Calzedonia intimissimi outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Calzedonia Hungary 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

531 873/2016 2016.03.09 9999       László Attila

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

532 875/2016 2016.04.22 ara LLOYD Outlet cipőbolt 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 ara shoes Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

533 876/2016 2016.03.24 9999       Hováth Lászlóné

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) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

534 877/2016 2016.04.22 Converse 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Maximus HCD Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

535 878/2016 2016.04.11 9999       Karsainé Tóth Henrietta Alexandra Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

536 879/2016 2016.04.11 Bajcsev Encsev Péter 2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 Bajcsev Encsev Péter Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk

537 880/2016 2016.04.13 Kozma Zsuzsanna 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Kozma Zsuzsanna Kata

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 | 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.) | 

538 882/2016 2016.04.26 9999       Hydro-Truck Hungary Kft. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

539 883/2016 2016.04.26 Gyümölcs sarok

9999      020/1 2051 Biatorbágy külterület utca 

020/1 VENKOV Vendéglátói és Szolgáltató Korlátolt felelőségű TársaságZöldség- és gyümölcs

540 884/2016 2016.04.26 HORVÁTH AJÁNDÉK KFT. 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 Horváth Ajándék Kft. Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

541 885/2016 2016.04.28 RETRO AUTÓ KLUB Egyesület 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 RETRO AUTÓ KLUB Egyesület Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

542 886/2016 2016.04.28 GOTTDIENER JUDIT 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi utca 4 GOTTDIENER JUDIT Óra- és ékszer | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy

543 887/2016 2016.04.28 9999       DEBRECENI JUDIT Egyéb (jelölje meg)

544 888/2016 2016.05.12 ALDI 2051 Biatorbágy Mészárosok útja 2 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.

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.)

545 889/2016 2016.05.12 Silly Lili English 2051 Biatorbágy Káposztáskert utca 5/a MÁTÉ-PÁRHON LILLA

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) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

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

546 892/2016 2016.05.19 2051 Biatorbágy Rosenbach János utca 44. 1/3 Mardoni '99 Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Egyéb (jelölje meg)

547 893/2016 2016.05.19 XXXX 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 BUG PARTS Kereskedelmi ls Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaságJátékáru | Emlék- és ajándéktárgy

548 894/2016 2016.05.20 9999       Biatorbágy Duna Food Manufaktúra kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

549 895/2016 2016.05.20 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Sarud Invest projektfejlesztő és vagyonkezelő Korlátolt felelősségű TársaságJátékáru

550 896/2016 2016.05.20 Sport Büfé 2051 Biatorbágy Kolozsvári utca 15 Patak és Sprinzeisz Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságAlkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

551 897/2016 2016.05.23 APRÓpolisz Funcafe 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Sarud Invest projektfejlesztő és vagyonkezelő Korlátolt felelősségű Társaság

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.) | 

552 898/2016 2016.05.23 APRÓPOLISZ  Funshop 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Sarud Invest projektfejlesztő és vagyonkezelő Korlátolt felelősségű TársaságJátékáru

553 899/2016 2016.05.24 Helyi termelői piac 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 4 Hercegfalvi Edina Virág és kertészeti cikk

554 900/2016 2016.05.27 9999       Biatorbágy Borg &Hansen Kereskedelmi Korlátolt Felelőséégű Társaság

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 | Telekommunikációs cikk | Szaniteráru | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | 

Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Szexuális termék | 

555 901/2016 2016.06.02 XXX 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 12 Farkas Attila Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

556 902/2016 2016.06.06 Kézműves Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Borzsúr Ház Korlátolt Felelősségű Társaság

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Élelmiszer | 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.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító 

557 906/2016 2016.06.28 9999       2051 Biatorbágy Katalin hegy Tóth Ákos Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

558 907/2017 2017.06.19 Good Food 2051 Biatorbágy Szabadság út 44. Gasztro Kollár Korlátolt Felelősségű Társaság

Sör | Élelmiszer | 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.)
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559 908/2016 2016.08.24 2051 Biatorbágy Vasút utca 9 Jiang Xia Xin Yuan Korlátolt Felelősségű Társaság.Sör | Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

560 909/2016 2016.07.04 Music & Food Büfé 9999       2051 Biatorbágy belterület Music & Food Korlátolt Felelősségű Társaság.Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

561 911/2016 2016.10.06 2051 Biatorbágy Szabadság út 137 Galina László Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSör | Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

562 914/2016 2016.07.15 Red Fruit - Kínai Gyorsétterem 2051 Biatorbágy Vasút utca 9 Jiang Xia Xin Yuan Korlátolt Felelősségű Társaság.Sör | Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 

563 915/2016 2016.10.07 Swedsteel-Metecno Kft. 9999      11 2051 Biatorbágy Tormásrét utca 11 Swedsteel-Metecno Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságVasáru, barkács, és építési anyag

564 916/2016 2016.07.13 Schubert Méhészet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Schubert János őstermelő Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

565 917/2016 2016.08.02 HAO YI 2051 Biatorbágy Szabadság út 99 Euro ping Guo Hong Korlátolt felelősségű Társaság

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 | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 

566 921/2017 2017.08.18 Serház 2051 Biatorbágy Szabadság út 105 Serház Korlátolt Felelősségű Társaság Alkoholtermék | Sör | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

567 925/2016 2016.09.15 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 2 Bép. Fsz. 3 Nagy Ferenc

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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

568 926/2017 2017.07.21 Praktikus ajándékok 2051 Biatorbágy Petőfi utca 64 WIDE WORLD Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

569 930/2016 2016.09.30 Bozó Szandra 2051 Biatorbágy Viadukt utca 5 Szemben Bozó Szandra Őstermelő Temetkezési kellék | Egyéb (jelölje meg)

570 931/2016 2016.10.04 Wall Street Fashion

9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 30/B 

üzlet W. Street Fashion Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

571 932/2017 2017.10.31 Head Outlet Store 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 T & T Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

572 933/2016 2016.10.25 Abrakazabra - Állattartók Boltja 2051 Biatorbágy Nagy utca 59. BIA-TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

573 935/2016 2016.11.09 Party Land 9999      1 2051 Biatorbágy Fő út 1 a Horváth Zsolt egyéni vállalkozó

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 | Szexuális 

574 937/2016 2016.11.07 Fenyővásár 9999       2051 Biatorbágy Csodaszarvas utca Marosváry- Pernecz Paula egyéni vállalkozóVirág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

575 938/2016 2016.11.11 Bata Cipőbolt 9999      4. 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4. Mortadini Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

576 939/2016 2016.11.14 9999       Biatorbágy Bolla Sándor Olivér egyéni vállalkozó

Élelmiszer | 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.) | 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 | Papír- és 

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

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

577 940/2017 2017.06.14 Caffe Frizzo 2051 Biatorbágy Vasút utca 7 Fsz 4. Dr. Harmathné Puskás Erika egyéni vállalkozó

Alkoholtermék | Sör | 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

578 941/2017 2017.12.12 Deli Box 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 László Attila egyéni vállalkozó

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.) | Egyéb (jelölje meg)

579 942/2016 2016.12.01 2051 Biatorbágy Szabadság út 76 Bölömbér Korlátolt Felelősségű Társaság Illatszer, drogéria

580 943/2016 2016.12.01 Taki - Mobil Car 2051 Biatorbágy Ország út 11-13 Taki-Mobil Car Korlátolt Felelősségű Társaság

Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | 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.)

581 945/2016 2016.12.16 Bodyart Mozgásstúdió 2051 Biatorbágy Gyöngyvirág utca 1 a Ágó-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat 

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

582 946/2017 2017.01.02 Industrial Support Zrt. 2051 Biatorbágy Rozália park 11 INDUSTRIAL Support Zártkörűen Működő RészvénytársaságSpeciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) | Egyéb (jelölje meg)

583 947/2017 2017.01.11 2051 Biatorbágy Káposztáskert utca 3. Spin 96 Oktatási és Gazdasági Tanácsadó  Betéti TársaságAlkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

584 948/2017 2017.01.06 2051 Biatorbágy Rákóczi utca 23 A BogiMedical Korlátolt Felelősségű  TársaságSör | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

585 949/2017 2017.01.11 BorPont 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1 Michtiov Mihályné Bor | Pezsgő | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

586 950/2017 2017.01.17 Café Chaplin 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1 BogiMedical Korlátolt Felelősségű  Társaság

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.)

587 951/2017 2017.01.16 Blombergs 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Work and Fashion Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

588 952/2017 2017.01.25 Kennet Street 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Genial SRL. Magyarországi Fióktelepe Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

589 953/2017 2017.07.26 Wae Kft. 2051 Biatorbágy Budai út 16 Wae Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 

590 954/2017 2017.02.07 ----------- 2051 Biatorbágy József Attila utca 6 Nagy Csaba őstermelő Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

591 955/2017 2017.02.14 2051 Biatorbágy Forrás utca 3407/7 Pató Tibor Szabolcs E.V

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Audió- és videóberendezés | 

Telekommunikációs cikk | Könyv | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Szexuális termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

592 956/2017 2017.03.02 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 81 I./3. MÜLLER ZSOLT Egyéb (jelölje meg)

593 957/2017 2017.03.01 Kézműves Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 MÜLLER ZSOLT

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 (jelölje meg)

594 958/2017 2017.03.01 9999       Biatorbágy MÜLLER ZSOLT

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 (jelölje meg)

595 960/2017 2017.03.03 Kézműves piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Juhász Bálint őstermelő Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Zöldség- és gyümölcs

596 961/2017 2017.03.13 EDIBA 9999       Biatorbágy Balaványné Albert Edit E.V. Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

597 962/2017 2017.03.08 Womens Organizer 2051 Biatorbágy Barackvirág utca 7 Bakos Gábor egyéni vállalkozó Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

598 963/2017 2017.03.10 Amway 2051 Biatorbágy Május 1. utca 42 Kutnyánszky-Horváth Annamária Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

599 964/2017 2017.03.13 www.ovill.hu 2051 Biatorbágy Gábor Áron utca 42 Best-Oppidium Kft. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Egyéb (jelölje meg)
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600 965/2017 2017.03.27 Asterglass 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 28 Asterglass Design Bt. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

601 966/2017 2017.03.29 Helyi termelői Piac 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca  Juhász Imréné 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 

602 967/2017 2017.03.31 Viadukt Fitt 2051 Biatorbágy Fő utca 1 a Varga Társa Üzemanyag ellátó Kft.

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | Ruházat 

(gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, 

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

603 968/2017 2017.04.03 United Colors of Benetton 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Benetton Group SRL. Mo. fióktelepe Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

604 969/2017 2017.04.03 Helyi termelői Piac 9999       2051 Biatorbágy Baros Gábor utca Sipos Diána Sarolta Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

605 970/2017 2017.04.03 2051 Biatorbágy Juhász Gyula út 38 3 Esprodotti Betéti Társaság

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.) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Egyéb (jelölje meg)

606 971/2017 2017.04.18 2051 Biatorbágy Czipri Bíró utca 7 BogiMedical Korlátolt Felelősségű  TársaságSör | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

607 972/2017 2017.04.20 S-LINE AUTOSERVICE 2051 Biatorbágy Meggyfa utca 4 S-Line Autoservice Kft.

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 | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

608 973/2017 2017.04.26 Helyi Önkormányzati Piac 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca  Genda Attila Csaba 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 

609 974/2017 2017.04.26 Zöldség-Gyümölcs 9999       2051 Biatorbágy Buczkó Norbert József Zöldség- és gyümölcs

610 975/2017 2017.05.05 Gyümölcs Sarok 2051 Biatorbágy Szabadság út 84 Kovács-Molnár Yvette Zöldség- és gyümölcs

611 976/2017 2017.05.05 Gyümölcs Sarok 9999       2051 Biatorbágy Kovács-Molnár Yvette Zöldség- és gyümölcs

612 977/2017 2017.05.26 Dolce Gusto kávézó 9999       Biatorbágy Mardoni '99 Kft.

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.)

613 978/2017 2017.06.07 9999       Biatorbágy Márkli-Kemmer Gabriella

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

614 979/2017 2017.06.07 nincs 2051 Biatorbágy Karikó János utca 14/4 Márkli-Kemmer Gabriella

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

615 980/2017 2017.06.14 2051 Biatorbágy Zsigmond király utca 10 Takács Boglárka Ilona

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 | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 

616 981/2017 2017.05.24 9999       Biatorbágy Super Go Szolgáltató Kft

Élelmiszer | 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, 

617 982/2017 2017.06.21 Costa Bolla 2051 Biatorbágy Hámory Imre utca 7 Bolla Sándor Olivér egyéni vállalkozó

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 | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

618 983/2017 2017.06.19 9999       Biatorbágy Omega Expert Kft. Személygépjármű

619 985/2017 2017.06.21 9999       Biatorbágy Sármezei András Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Egyéb (jelölje meg)

620 986/2017 2017.07.06 x 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 3/B Bardos Irma

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, 

621 987/2017 2017.07.06 9999       Biatorbágy TOP-TYRE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSzemélygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

622 988/2017 2017.07.07 9999       Biatorbágy SCHALLINGER RICHÁRD

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

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

623 989/2017 2017.07.13 MM Gyümölcs 2051 Biatorbágy Nagy utca 59 MM Zöldség Gyümölcs

Élelmiszer | 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, 

624 990/2017 2017.07.26 9999       Biatorbágy Pap Péter Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

625 991/2017 2017.07.27 9999       Biatorbágy Zétényi János Óra- és ékszer | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

626 992/2017 2017.07.27 Propack

9999      3 2051 Biatorbágy Vendel Parl, 

Erdőalja út 3 Propack Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságEgyéb (jelölje meg)

627 993/2017 2017.08.04 9999       Biatorbágy Mobile Experience Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságAudió- és videóberendezés | Telekommunikációs cikk | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

628 994/2017 2017.08.25 Müller Zsolt 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 81 MÜLLER ZSOLT Egyéb (jelölje meg)

629 995/2017 2017.08.29 Dockers Outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Levi Strauss Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Feleősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

630 996/2017 2017.09.15 9999       Biatorbágy Wadkanz Multisport Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

631 997/2017 2017.09.18 Bia-Fa Kft.

9999      3980 2051 Biatorbágy Szarvas-hegy 

utca 3980 Bia-Fa Kft. Háztartási tüzelőanyag

632 998/2017 2017.09.18 Lavard 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 BB Ingatlan Invest Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

633 999/2017 2017.09.09 9999       Biatorbágy Szalóki ldikó E. V.0 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)

634 1000/2017 2017.09.21 Aldi Kaffeautomat

9999      8. 1054 Budapest 05. ker. Báthory 

utca 8. ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Élelmiszer | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

635 1001/2017 2017.09.18 Nasizó 2051 Biatorbágy Kossuth Lajos utca 1 a Jancsó János Richárd E.V.

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.)

636 1002/2017 2017.09.27 Pierre René 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Ritapinter Korlátolt Felelősségű Társaság Illatszer, drogéria

637 1003/2017 2017.09.28 0

9999      10 2051 Biatorbágy Z/sigmond király 

utca 10 Takács Boglárka Ilona

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 | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 

638 1004/2017 2017.09.28 9999       Biatorbágy Takács Boglárka Ilona

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 | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- 
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639 1005/2017 2017.09.28 Roland Divatház 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 ROLAND-DIVATHÁZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő RészvénytársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Telekommunikációs cikk | Óra- és ékszer | Optikai cikk

640 1006/2017 2017.09.29 Desigual 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Mágint Pannónia Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 

641 1008/2017 2017.10.06 The room 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Style&Art Kft. Illatszer, drogéria | Egyéb (jelölje meg)

642 1009/2017 2017.10.06 x 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Szabó Brigitta Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy

643 1010/2017 2017.11.02 Fészer Küölcsönző 2051 Biatorbágy Szabadság út 96. fÉSZER.HU KFT.

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 | 

Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Vasáru, barkács, és építési anyag | 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.) | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | 

644 1011/2017 2017.10.17 GUESS 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Guess Hungary Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

645 1012/2017 2017.10.18 Játékcenter 9999      4 2051 Biatorbágy Vudaörsi út 4 Játékpontcenter Kft.

Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

646 1013/2017 2017.10.16 9999       Biatorbágy Pernesz Gábor Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

647 1014/2017 2017.11.02 Pici Turi 2051 Biatorbágy Szabadság út 2 Esztean Vencel

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 | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Személygépjármű

648 1015/2017 2017.10.25 Chantall 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Chantall Outlet 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

649 1016/2017 2017.10.18 Trunk&Co-Outlet 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 SAMSONITE-HUNGARIA BŐRÖND KFT Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru

650 1018/2017 2017.11.16 9999       Biatorbágy Kocsis Ervin Elemér

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

babaápolási cikk stb.) | Könyv | Óra- és ékszer | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

651 1019/2017 2017.11.22 Éva 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Özv. Volenszki Péterné őstermelő 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 

652 1020/2017 2017.11.23 Kézműves Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Farkas Krisztina E.V.

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.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

653 1021/2017 2017.11.27 Premier Outlet Center Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Mészáros Beáta Virág és kertészeti cikk | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy

654 1022/2017 2017.11.28 Kézműves Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Cabernet Fesztivál KFt.

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Élelmiszer | 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.) | Telekommunikációs cikk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

655 1023/2017 2017.12.04 Premier Kézműves Piac 9999      4 2051 Biatorbágy Budaörsi út 4 Kósa Sándorné Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

656 1024/2017 2017.12.06 T-Care 2051 Biatorbágy Vasút utca 4 Thománé Pataki Ágnes E.V.

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.) | Illatszer, drogéria | 

657 1025/2017 2017.12.06 Super Dry

9999      16 1051 Budapest 05. ker. Sas utca 

16 Atlantic One Incorporated Kft.

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy

658 1026/2017 2017.12.06 Bajor Kisvendéglő 2051 Biatorbágy Szabadság út 9 Biaboti Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű TársaságVirág és kertészeti cikk | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

659 1027/2017 2017.12.06 9999       Biatorbágy Design Cake Kft. Virág és kertészeti cikk

660 1028/2018 2018.04.18 Science and More zöldség nagyker 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2 Science and More Kft. Zöldség- és gyümölcs

661 1029/2018 2018.04.18 Csomagküldő Emőd Tímea Fédra ev. Óra- és ékszer | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

662 1030/2018 2018.04.18 Csomagküldő Directweb Directweb Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

663 1031/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1094 Budapest Tűzoltó utca 10-16. ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

664 1032/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1116 Budapest Sopron út 60 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

665 1033/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 1026 Budapest Pasaréti út 98 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

666 1034/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1118 Budapest Rétköz utca 10 b ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

667 1035/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 1132 Budapest Váci út 14 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

668 1036/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1081 Budapest Rákóczi út 65 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

669 1037/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 4032 Debrecen Ötvenhatosok tere 5 b ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

670 1038/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 7632 Pécs Árnyas út 32. ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

671 1039/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1093 Budapest Vámház körút 1-3 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

672 1040/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 13 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

673 1041/2018 2018.04.18 Aldi italautómata 1133 Budapest Pannónia utca 59-63 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

674 1042/2018 2018.04.18 Aldi italautomata 1211 Budapest Szent Imre tér 7 ALDI Magyarország Élelmiszer Élelmiszer- kereskedelmi Bt.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

675 1043/2018 2018.04.18 csomagküldő Nagy Ádám Egyéb (jelölje meg)

676 1044/2018 2018.04.18 Hyva csomagküldő HYVA Hungária Korlátolt Felelősségű TársaságSzemélygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

677 1045/2018 2018.04.18 Csomagküldő Bedi Patrik

Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | 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

678 1046/2018 2018.04.18 Tamás Béla E.V. Tamás Béla

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.) | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)
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679 1047/2018 2018.04.18 üzleten kívüli kereskedelem Sabján Csilla ev. Személygépjármű

680 1048/2018 2018.04.18 Royal Pisztráng-Termelői piac 2051 Biatorbágy Ybl Miklós sétány 1518/17 Royal Pisztráng Kft. Hal

681 1049/2018 2018.04.18 Mate Bolt 2051 Biatorbágy Rozália park 11-14 Mate Disztribuciós Bt. Festék, lakk | Egyéb (jelölje meg)

682 1050/2018 2018.04.25 Domján Péter piac Domján Péter Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Sör

683 1051/2018 2018.04.25 Barabás Tamás mozgóbolt Barabás Tamás József Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

684 1052/2018 2018.05.17 Ediba Balavány Györtgy Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

685 1053/2018 2018.05.17 ediba csomagküldő Balavány Györtgy Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és ékszer | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

686 1054/2018 2018.06.01 Csomagküldő Tóth Enrico PGG Hungary Kft. Meleg-, hideg étel

687 1055/2018 2018.06.01 Jánó Imola Jánó Imola

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

688 1057/2018 2018.06.19

Vásáron vagy piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység Vasas Zsolt

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-

689 1058/2018 2018.06.20

vásáron vagy piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység Relation Place Kft. Zöldség- és gyümölcs

690 1059/2018 2018.06.21 közterületi értékesítés Hornyák Olivér Zöldség- és gyümölcs

691 1060/2018 2018.06.21

mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység Nagy Jánosné E.V.

Élelmiszer | 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.)

692 1061/2018 2018.06.22

Üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység 2051 Biatorbágy Belterület  1 Spagetti Ice Kft.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | 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.) | 

693 1062/2018 2018.06.22 Csomagküldő kereskedelem Tihanyi Éva Karolina

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

694 1063/2018 2018.06.22 Csomagküldő kereskedelem Kajos Anett Emőke

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

695 1064/2018 2018.06.26 Üzleten kívüli kereskedelem Bognár András Hangszer

696 1066/2018 2018.06.26

üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység 2051 Biatorbágy Szabadság út 76 Hami-Nyami Magyarország Kft.

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

édesipari termék | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, 

697 1067/2018 2018.07.10 üzleten kívüli kereskedelem Kovács István

Élelmiszer | 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.)

698 1068/2018 2018.07.10 Üzleten kívüli kereskedelem Kiss Péter Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

699 1069/2018 2018.07.10 Csomagküldő kereskedelem SchÄffer István

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 | Telekommunikációs cikk 

| Vasáru, barkács, és építési anyag | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -

700 1070/2018 2018.07.11 OBZ-TRD Kft. OBZ-TRD Kft. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

701 1071/2018 2018.07.16 üzletben folytatott kereskedelmi West-Gate Truck Kft. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) | 

702 1072/2018 2018.07.16 Hétköznapok műhelye 2051 Biatorbágy Vasút utca 9. 7köznapok Bt. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg)

703 1073/2018 2018.07.19 Babadepó & MyBerill Boutique 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 6 3/b Jade Tanácsadó 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.) | 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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, 

704 1074/2018 2018.08.03 Csomagküldő kereskedelmi Tombor Éva Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

705 1075/2018 2018.08.03 Fuximo Food Fuximo Food Kft. Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

706 1076/2018 2018.08.06 Devergo & Shoes 2051 Biatorbágy Külterület  Budaörsi út 4 FLAS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságRuházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Óra- és ékszer

707 1077/2018 2018.08.08 PIREX PAPÍR

2051 Biatorbágy Külterület  Budaörsi út 4 85. 

üzlet Pirex 98 Kft. Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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