
NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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  Készítette: Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala  (Igazgatási iroda) 

Megszűnt kereskedések dőlt betűvel, pirossal vannak írva!   

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK A LISTA VÉGÉN! 
 

1. 4 4 Generáció 

Építanyag-ipari Ke-

reskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság 

szh: 1158 Budapest, 

Pestújhelyi út 51. 

Cégjegyzékszám: 01 

09 716235    

Adószám: 13049036 

  

Béke út 

19. 

5890/2008 

ny: 3/2008 

kereskedés 

megkezdé-

sének ide-

je: 2008. 

 

1700 házt. tü-

zelőanyag 

1750 egyéb 

iparcikk 

1363 festékek 

lakkok, vasáru 

barkács 

14. vasáru, 

barkács építési 

anyag 

13 festék lakk 

tüzép 7-17 

szo 7-13 

vas -- 

 

2.  4x4 Kft.  

székhelye: 6200 Kis-

kőrös Esze Tamás u 

40.    adószáma: 

14702767-2-03 

cégjegyzéksz: 03 09 

117839 

Szabadság 

út 1/A. 

2529/12. 

hrsz.  

5043-

12/2009. 

nyilv. sz: 

17/2009. 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009.  

6020 személy-

gépjármű al-

katrész és tart. 

kisker. 

6021 gépjárnű 

alkatrész és 

tartozék nagy-

ker. raktár 

49. személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

üzlet neve: 4x4 

Pick-Up kiegészí-

tők   

alapterülete: 70 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem.  

nyitva:  

hétfő-

péntekig: 7-

17 
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2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 
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statisztikai száma 
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vállalkozói igazolvány 

száma 
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Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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3.  Angyalosi és Társa 

BT   

székhelye: 2144 Ke-

repes Dessewffy u 

22. adószáma: 

28924771-2-13 

cégjegyzéksz.: : 01 

06  618380 

Lázár Vil-

mos u  31. 

 

3391-

6/2007 ksh 

sz: 360. 

kereskedés 

megkezdé-

sének ide-

je: 2007. 

1112 élelmi-

szer 

1. élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Nyitva: 

h-péntekig: 

7-12 14-19 

szombat-vas: 

7-12 

2010.08.31

-től, hat: 

9880-

2/2010. 

4.  ANTAL LÁSZLÓ 

székhelye: Szabad-

ság út 100/a. 

adószáma: 

42056740-2-33 

 

Szabadság 

út 100/a 

191/2001 

Ksh sz: 

222. 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007 

1606 

Virág 

30 virág és 

kertészeti cikk 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  

5.  ASCHENBREMMER 

ZOLTÁN 

székhelye: Csömör  

Rét u 0145/18. 

adósz: 61132995-2-

33 

Szabadság 

út 76 

11/2006 

3596/2006.   

Ksh sz: 

347.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ide-

je:  2006. 

602 

Gépjármű al-

katrész kisker. 

49. személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Ny 8-17 

Szo vas: 

nincs 

  

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 
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nyilv. száma,  

ikt. száma, 
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kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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6.  BARTI BÉLA   

székhelye: Kerepes 

Ady E u 74. 

adószám: 62927079-

2-33  

 

József a u 

27. 

218/2002 

Ksh sz. 

247  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002. 

122 

Hús húské-

szítmény, kis-

térségi húsfel-

dolgozó 

1.5 Hús- 

hentesárú 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem, 

nagykeresk. 

ny:  

K-Péntek 7-

17 

szombat: 7-

12 

 

7.  Blumix Ker Kft 

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

55. 

cégsz: 13-09-072584  

adószáma: 

12159338-2-13 

Szabadság 

út 55. 2470 

hrsz. 

12/97 

Ksh sz: 

112.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

114 

iparcikk jell. 

vegyes 

iparcikk jell. 

vegyes 

Üzlet neve: ipar-

cikk bolt 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nyáron:  

h-p: 6,30-16 

szombat: 

6,30-12 

téli időszak-

ban: 

h-p: 6,30-

15,30 

szombat 

6,30-12 

(11011/4/20

09) 
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2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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8.  Centrál Kereskedő-

ház Kft.  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

39.  

cégsz.: 13-09-

067386 

adószáma: 

10869770-2-13 

stat.sz: 10869770-

4752-113-13 

 

Szabadság 

út 39., 

hrsz.: -- 

32/97 

Ksh sz: 12.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997.  

1361  

vasáru barkács 

 

  

14. Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag; 

 

Üzlet alapterülete: 

40 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nagykereskedelem 

h-p 7-16 

szo 7-12 

(11011/3/20

09.) 

 

9.  CZ-AUTÓ KFT.      

székhelye: 2144 Ke-

repes Magtár tér 1.    

adószáma: 

13883537-2-13  

cégjegyzékszám: 13-

09-111443 

Szabadság 

út 117. 

hrsz: 316. 

9/2009. 

nyilv.,  

sz: 296-

4/2009 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

03.04 

6010 személy-

gépjárművek  

üzlete 

47. személy-

gépjármű 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Üzlet alapterülete: 

120 m
2 

 

nyitva: 9-18 

szomb 9-14 

vas zárva 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 
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ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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10.  CZ-Autó Kft. szék-

helye: 2144 Kerepes 

Magtár tér 1.    

adószáma: 

13883537-2-13  

cégjegyzékszám: 13-

09-111443 

Mogyoródi 

út 1. 

333/16. 

hrsz. 

21/2009. 

7259/8/20

09 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009.  

1320 ruha 

1330 lábbeli 

1371 könyves-

bolt 

1750 egyéb-

iparcikk.  

1800 használt-

cikk 

4 ruházat 

6 lábbeli bőr-

áru 

16 könyv 

 

kereskedelmi  tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Üzlet neve:  

Tuti-Turi 

Üzlet alapterülete: 

40 m
2
 

h-pént 9-18 

szombat 9-

13 

 

11.  CSENDES ABC KFT. 

2145 KEREPES, LÁ-

ZÁR V. U. 48. 

CÉGSZÁM: 13-09-

141011 

STATSZÁM: 

22971799-4711-113-

13 

2145 Ke-

repes, 

Lázár V. u. 

31., 2008 

hrsz. 

5/2010. 

ikt: 10115-

5/2010. 

2010.10.29

. 

--- 1. élelmiszer 

(1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 

1.11,), 

2. dohányáru, 

20. illatszer, 

drogéria, 

21. háztartási 

tisztítószer, 

vegyi áru 

„Vegyesbolt” 

38 m2 

h-p: 6.30-18,  

sz: 6.30-13, 

v: 6.30-12 

Megszün-

tetve: 

2011. 08. 

05.  

5849-

2/2011. sz. 

hat. 
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2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  
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ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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12.  DINKA JÁNOS 

székhelye: Kerepes 

Mogyoródi út 14. 

adószáma: 

73256520-2-33  

 

Szabadság 

út 184 

23/2004 

Ksh sz: 

323  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004  

602 

Gépjármű al-

katrész kisker. 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

szüneteltet 

2009. nov-

ember 18. 

vállalkozó 

személyes 

tájékoztatása 

megszűnt 

2009.12.29

. 4/4/2010. 

sz. végzés 

szerint, 

kelt 

2010.01.18 

13.  DOBROSI LÁSZLÓ 

szh: 2144 Kerepes 

Alföldi tér 4/A. 

EV 979749 

adósz: 64377865-2-

33  

 

 

 

Alföldi tér 

4/a 

3107/2005

-9 

9/2005 

Ksh sz: 

333.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2005 

113 

élelmiszer jel-

legű vegyes-

bolt 

1. élelmiszer 

 

jövedéki ter-

méket forgal-

maz 

 

Üzlet neve: Aro 

élelmiszer vegyes-

bolt 

üzlet alapterülete: 

20 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

ny: h-p 7-19 

szo 1/2 8 – 

18 

vas: 8-13 

(11011/25/2

009) 
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Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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14. D DULOVITS 

VENDÉGLÁTÓIPARI 

ÉS SZOLGÁLTATÓ 

BT. 

SZH: 1083 BUDA-

PEST TÖMŐ U 32/38. 

CÉGSZ: 01-06-

783004 

STAT.SZ: 22603292-

5610-212-01  

Kerepes 

Szabadság 

út 248. 

hrsz. 3  

3/2010. 

2010.07.20 

 1 élelmiszerek 

2 dohányárú 

kisker. 50 m2 

minden nap 

5-24 

 

15.  Duó Market Bt    

székhelye: 21445 

Kerepes Alföldi út 

75.  adószáma: 

22554985 2 13 

cégjegyzéksz  13 06 

061559 (vez: Sárossy 

Miklós) 

 

Alföldi 

utca  75.   

hrsz.: 

404/1.                                                                                                                

  

7822/2008  

12/2008. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008. 

1112 élelmi-

szer vegyes 

1. élelmiszer Üzlet alapterülete: 

22 -26 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

üzlet elnevezése, 

Bakterház vegyeske-

reskedés 

Ny:  

5-21  

szomb: 6-20  

vas 7-20 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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16.  Eldorádo-Otthon 

KFT  

szh: 2144 Kerepes 

Magtár tér 1/A,  hrsz. 

272. 273/1. 

cg. sz:  13-09-

063486 

adó… 10245714 

Magtár tér 

1/a 

26/97 

Ksh sz: 3.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

602 

gépjármű al-

katrész 

49. személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  

17.  ELLENBACHER AT-

TILA 

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út  

170. 

EV sz.: ES 507476  

adószáma: 

62980203-1-33 

 

Szabadság 

út 170 

223/2002 

Ksh sz: 

252.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002. 

802 

Elektromos 

háztartási ké-

szülékek javí-

tása 

 

tev. jellege: 

Javítás 

 

javítás „TV video antenna 

szerviz” 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: javítás. 

 

Üzlet alapterülete: 

20 m
2
 

hétfőtől csü-

törtökig: 9-

17 

(11011/2/20

09.) 

tel 28/490-

308 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 9 

18.  F & K Kft. 

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

1/A.  

cégsz: 13-09-069727 

adósz: 

12024009.2.13 

stat. sz: 12024009 

4532 113 13 

 

Szabadság 

út 1/a 

Hrsz: 

2529/4 

65/97 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

150 

kenőanyagok 

(jövedéki ter-

méket forgal-

maz) 

22. Gépjármű- 

és motorkerék-

pár-

üzemanyag, 

motorbenzin, 

gázolaj, autó-

gáz, gépjármű-

kenőanyag, -

hűtőanyag és 

adalékanyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem.  

 

Üzlet alapterülete: 

60 m2 

ny: h-p: 8-17 

szo 8-12 

(11011/16/2

009) 

 

19.  File Gergely EV. 

szh. Kerepes  Kiss 

József u 1. adószá-

ma: 65192458-2-23, 

ev: sz:  ES 189956 

Szilasligeti 

HÉV meg-

álló hrsz: 

05/7 

  

4061-

4/2007. 

Ksh sz: 

359.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

1372 hírlap 

1371 könyv 

1604 játék 

1750 egyéb 

iparcikk 

17. Újság, na-

pilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány; 

16 könyv 

27. Játékáru; 

iparcikk 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 6-18 

szom 6-13 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 10 

20.  Flaszter-2001 Térkő 

és 

Díszburkolatgyártó, 

Értékesítő és Szol-

gáltató Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság 

2144 Kerepestarcsa, 

Vágány u 2. 

 

Cégjegyzékszám: 13 

09 088042    

Adószám: 12652642 

Hrsz 

088/3, 

088/4  

TSZ major 

15/2004 

Ksh sz: 

318.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004. 

1363 

Építési anya-

gok 

14. Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  

21.  GAÁL ZOLTÁN 

székhelye: 1106 Bp. 

Gyakorló u 7. 

adósz: 62956350-1-

33 

 

Radnóti u 

11. 

225/2002 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002. 

802 

Elektromos 

háztartási ké-

szülék javítása 

javítás kereskedelmi  tev. 

jellege: javítás. 

 

 megszűnt 

2006.09.17  

11011/26 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 11 

22.  GALAMB FEED KFT  

székhelye: 2144 Ke-

repes  084/14.  adó-

száma: 13495152-2-

13 cégjegyzéksz: 13-

09-103407 

 

 

084/14 

(Szabad-

ság úton, 

ipartelep) 

2/2009. 

nyilv.  

ikt: 

192/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

5700 egyéb 

szakos. nagy-

ker raktár,  

1610. Kedvte-

lésből tartott 

állatok keres-

kedése és 

állateledelbolt  

1750 egyéb-

iparcikk üzlet 

5500 mg. ter-

mék nagyker. 

raktár 

51 mezőgazda-

sági termék 

32 állateledel, 

takarmány 

üzlet alapterülete: 

72 m2  

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nagykereskedelem 

h-p: 8-16.  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 12 

23.  GALAMB HUNGÁRIA 

KFT 

székhelye: 2144 Ke-

repes  084/14.     

adószáma: 

12840755-2-13 

cégjegyzéksz: 13-09-

91201  

  

 

084/14 

(Szabad-

ság úton 

ipartelep) 

1/2009. 

ikt.sz: 

193/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

5700 egyéb 

szakos. nagy-

ker raktár,  

1610. Kedvte-

lésből tartott 

állatok keres-

kedése és 

állateledelbolt  

1750 egyéb-

iparcikk üzlet 

5500 mg. ter-

mék nagyker. 

raktár 

32 állateledel, 

takarmány 

51 mezőgazda-

sági termék 

 

üzlet alapterülete: 

42.72 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. és 

nagykeresk. 

h-p 8-16 

 

 

24.  GALÓCA Kereske-

delmi Betéti Társa-

ság 

 

ADÓSZ: 28229942-2-

41 

székhelye: Budapest 

II. Galóca u.24. 

  

Cégjegyzékszám: 01 

06 117330   Adó-

szám: 28229942 

Szabadság 

út 95. 

(Mogyo-

ródi út 

Szabadság 

út keresz-

teződés) 

13/2006 

Mód sz. 

1866/2006 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2006. ok-

tóber 18. 

113 

élelmiszer jel-

legű vegyes 

122 hús húské-

szítmény 

  

1. élelmiszer 

2 dohány  

Üzlet neve: CBA 

ÜZLET 

Üzlet alapterülete: 

280 M2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

hétfő: 6-18 

kedd-

pénzek: 6-19 

szo: 6-14 

vas: 7-13 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 13 

25.  GELI-AKU BT 

székhelye: 2141 

Csömör, Kossuth L u 

37. 

cégsz.: 13-06-

032265 

adószáma: 

20215165-2-13 

stat.sz: 20215165-

4532-212-13 

 

Mogyoródi 

út 28, hrsz.  

3/2003 

Ksh sz: 

287.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2003. 

602 

Gépjármű al-

katrész (4532, 

4531) 

kisker. nagy-

ker. 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

üzlet alapterülete: 

49 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. és 

nagykeresk. 

nyitva tartás 

--- 

(11011/15/2

009) 

Megszün-

tetve: 

2012. 01. 

03. 

510-

2/2012. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 14 

26.  GÖDÖLLŐ COOP RT  

szh Gödöllő Körös-

fői u 34. 

adószáma: 

11844141-2-13 

stat.sz: 11844141-

471111413 

 

József A u 

2 (címe: 

Kerepes  

József A út 

2/A) 

13/2005. 

Ksh sz: 

337. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2005. 

113 

élelmiszer jel-

legű vegyes-

bolt 

1 élelmiszer 

2 dohány 

44. SZ. ABC. 

MAXI COOP 

Üzlet alapterülete: 

246 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p: 6-19 szo 

6-13 

vas. 7-12 

(11011/18/2

009.) 

 

6745/2010. 

rendezv.: 

2010.05.28-

án 

nyitva tartás 

vált: 

2010.07.30-

08.01. kö-

zött, hat: 

8861-

4/2010. 

Nyitva tartás 

vált.:  

2011. 06. 06-

09. 30. kö-

zött 

4892-

2/2011. hat.  

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 15 

27.  GRÓF JÓZSEFNÉ 

székhelye: 2144 Ke-

repes, Mező u 24.  

adószáma: 

63341979-1-33 

 

Mező u. 24 1/2003. 

ksh: 285  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ide-

je:  

2003. ja-

nuár 21-től 

804 

Ruházati jav. 

javítás üzlet alapterülete: 

16 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: javítás. 

ny.  

szerda 14-20 

kedd, csüt 9-

17 

péntek 9-15 

(11011/19/2

009.) 

 

28.  Gyógyforráshely BT 

„gyógynövénybolt” 

székhelye: Kerepes  

Mogyoródi út 37. 

adószáma: 

22359120-2-13. Cg. 

13-06-058913/5. 

 

 

 

Mogyoródi 

út 1. hrsz: 

-- 

ksh sz: 355 

4938/3/20

09. nyilv. 

sz: 

14/2009. 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

1210 zöldség 

1240 kenyér 

pékárú 

1280 egyéb 

élelmiszerüzlet 

1290 1750 

1260  

1250  

1 élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 9-18 

szom 8-12  

megszün-

tetve: 

2009.11.11 

4938/7/20

09. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 16 

29.  HAMM-KER Ke-

reskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

2145 Kerepes, Szi-

lasliget HÉV-

megálló hrsz.: 05/7. 

 

Cégjegyzékszám: 13 

09 090556    

Adószám: 12806951 

 

Szilas-

ligeti HÉV 

megálló 

228/2002 

Ksh sz: 

257.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002. 

113 élelmiszer 

jellegű ve-

gyesbolt 

1. élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  

30.  HANI-CAR Keres-

kedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 

2144 Kerepes, Alföl-

di út 83. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 083525   

 Adószám: 11926977 

Alföldi u 

83. 

Ksh sz: 

182. 

152/99 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1999. 

601 

Gépjármű al-

katrész kisker..  

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 megsz. 

6772/2010 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 17 

31.  Hart-Soft Kft. szh: 

1085 Bp. Baross u 

47.  

székhelye: 1085 Bu-

dapest Baross u 47.  

hrsz, adószáma: 

14183665-2-42 cég-

jegyzékszáma: 01-

09-892659 

Szabadság 

út 102. 

2641/1. 

hrsz, 

15/2009. 

nyilv. sz. 

sz: 

3552/2009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

1606 virágbolt 

1750 egyéb-

iparcikk ü. 

30 virág és 

kertészeti cikk 

üzlet alapterülete: 

16 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

ny: h-p 9-18 

szo vas 9-16 

 

2010.06.20

-tól, hat: 

9925-

2/2010. 

32.  HighCosm Kozmeti-

kai, Ipari, Fejlesztő 

és Nagykereskedő 

Betéti Társaság 

1134 Budapest, 

Csángó u 20/D. 

Cégjegyzékszám: 01 

06 745971    

Adószám: 24570576  

Vasút u 42 6/97 

Ksh sz: 76.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

530 

Vegyes-cikk 

nagyker 

Vegyes-cikk kereskedelmi tev. 

jellege: nagykeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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33.  Honti Zoltán ev. adó: 

64547044233   

szh: Kerepes Mogyo-

ródi út 1. 

egyéni vállalkozói 

igazolvány száma: 

ES 555615, 

 

Mogyoródi 

u 1. hrsz  

333/3. 

7363/2009 

11/2008 

nyilv. sz   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008. 

8800 egyéb 

szem. házt. 

cikk jav. 

1750 egyéb 

iparcikk 

8600 bútor 

lakber, 

7. Bútor, lak-

berendezés, 

háztartási fel-

szerelés, vilá-

gítástechnikai 

cikk; 

 

üzlet alapterülete: 

20m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. javítás 

 

 

h-p: 9-18 

szomb 9-13 

vas zárva 

(7363-

1/2009.) 

 

34.  KÁLLAI  BERTALAN 

GÁBOR 

székhelye: 2143 Kis-

tarcsa, Füleki u 4. 

adósz: 42275435-2-

33 

 

Szabadság 

út 1  

113/98 

KSH sz: 

139. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1998 

115 

Állateledel 

32 állateledel kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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35.  Kannelura Nova 

Építőipari és Keres-

kedelmi Szolgáltató 

KFT  

székhelye: 2144 Ke-

repes, Szabadság út 

101. 

adószáma: 

12859289 

 

Szabadság 

út 101. 

233/2002 

nyilv. 13-

22/2002.    

4721/ 

2007.  

Ksh sz: 

262.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002 

1363 építési 

anyagok sza-

niteráruk 

14. építési 

anyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

h-P 8,30-16 

30 ig 

szombaton: 

8-12 

 

megsz. 

2009.11.07

11266/200

9 

36.  KARI-GAS 2000 KFT.  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

224.  

adószáma: 

12492950-2-13 

cégjegyzéksz: 13-09-

085302/37 

Szabadság 

út 088/9 . 

hrsz.  

13/a/2008 

nyilv. sz. 

ikt.sz: 

11855-

6/2008  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

6020 gépj. 

alkatr., 

6030 motorke-

rékpár alk. 

5700 egyéb 

szakosodott 

nagyker raktár 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

50. Motorke-

rékpár, motor-

kerékpár-

alkatrész és -

tartozék; 

 

üzlet alapterülete: 

210 m2 

Üzlet neve: autó-

bontó   

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

h- cs: 8-16 

péntek: 8-

15,60 

szombat vas 

zárva 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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37.  KECSKÉSNÉ  TAMÁS 

TERÉZ ADÓ: 

62825922-2-33   

székhelye 2111 Sza-

da, Tavasz u 36. 

adósz: 62825922-2-

33 

 

Mogyoródi 

út 1 

210/2001 

Ksh sz: 

240 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2001. 

121 

Zöldség gyü-

mölcs 

1,7 zöldség 

gyümölcs 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

  

38.  KELLER ISTVÁNNÉ 

ADÓSZ: 

62875484233 

székhelye Kerepes 

Szabadság út 138.  

Egyéni váll. ig: ES-

409661 

 

 

Mogyoródi 

út 1. 

213/2001 

Ksh sz: 

242.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002.02.1. 

1606 

Virág 

1613 

30 virág kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

jövedéki terméket 

nem forgalmaz 

ny. h-p 8-18 

szombat: 8-

14 

vas. 8-13 

(89/2/2010.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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39.  Kerepes-Vet Állat-

gyógyászati Központ 

KFT  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

65.   

adószáma: 

13885931-2-13,   

cégjegyzéksz 13-09-

111473  

Szabadság 

út 65. 2144 

2464/1. 

hrsz. 

4705.11/20

07   

ksh. 362  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007. 

1430 állat-

gyógyászat   

1610 állatele-

del, 750 egyéb 

iparcikk  

32. Állateledel, 

takarmány; 

 

üzlet alapterülete: 

16,21 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Hétfő-

péntek: 9-12 

16-20 

 

40.  László Hajnal ev.  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szőlő u 182.    

adószáma: 

61888342-1-33 EV 

sz: EV-565219. kiad-

ta: Bp. 16. ker. ok-

mányiroda 

Szőlő u 

182. 3072 

hrsz. 

ny. sz: 

19/2009. 

ikt. sz:  

6628/2009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

1750 egyéb-

iparcikk 

1610 állatele-

del 

32. Állateledel, 

takarmány; 

 

Üzlet neve: „Állati 

jó eledelek” 

üzlet alapterülete: 

65,4 m
2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

ny: h-p 8,30-

17 

szo 8,30-13 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 22 

41.  M.M.J.I és B.D Kft  

székhelye Kerepes, 

József Attila u 31.  

adószáma:14714809-

2-13 

kereskedő statisztikai 

számjele:14714809-

4711-113-13 

cégjegyzék szá-

ma:13-09-127809 

József At-

tila u 51. 

hrsz. 

1327/1 

7/2008. 

nyilv. sz. 

4935-

4/2009.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008. 

1112 Élelmi-

szerüzlet 

1. élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

158 m2 

h-péntek: 6-

20 

szombat: 6-

18 

vas. 7-18 

(4935/2009) 

mód: 8739-

5/2010. 

 

42.  M.M.J.I. és B.D. Kft.   

szh: Kerepes, József 

Attila u 31.  

adószáma:14714809-

2-13 

kereskedő statisztikai 

számjele:14714809-

4711-113-13 

cégjegyzék szá-

ma:13-09-127809 

Mogyoródi 

út 1. 

(333/29. 

hrsz.) 

23/2009. 

7618/10/2

009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009.  

1112 élelmi-

szerüzlet 

1 élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

236 m2 

h-p 6-20 

szomb: 6-18 

vas: 7-18 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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43.  MAGYAR POSTA 

ZRT. 

székhelye: 1138 Bu-

dapest Dunavirág u 

2-6.  

cégsz: 01-10-042463 

adószáma: 

10901232-2-44 

stat. sz: 10901232-

5310-114-01 

 

Béke u 4. 

hrsz: 1384 

Ksh sz: 

189. 

158/2000 

203/200. 

nyilv. sz. 

11-

14/2001. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2000. 

 

nyilv. 

szám 

2/2010 

nyilv. sz.: 

17/K/2011 

7168-

2/2011. 

1372 

Hírlap 

1373 1371 

127 114 

 

dohánytermék 

is 

1.3. Csomagolt 

kávé, dobozos, 

illetve palack. 

alk. mentes ital 

17. Újság, na-

pilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány; 

2 dohányárú 

valamint: 1.9, 

1.11, 1.12, 7., 

9., 11., 12., 

16., 17., 18., 

19. 20., 26., 

27., 28., 37., 

43., 44., 45. 

termékkörök 

Üzlet alapterülete: 

56  m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 8-12 

12,30-18 

sz-v zárva 

(11011-14) 

Hétfő: 8-12, 

12:30-18-ig, 

Kedd: 8-12, 

12:30-05:00, 

szerda: 8-12, 

12:30-15:00, 

csütörtök: 8-

12, 12:30-

16:00, 

szombat-

vasárnap: 

zárva 

módosítás 

2010. feb-

ruár 8. 

20/2010 

Magyar 

Posta ZRT 

2011. 11. 

11. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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44.  MAGYAR POSTA RT 

székhelye: 1138 Bu-

dapest Dunavirág u 

2-6.  

cégsz: 01-10-042463 

adószáma: 

10901232-2-44 

stat. sz: 10901232-

5310-114-01 

 

Mogyoródi 

út 19. 

hrsz.: 

720/1 

Ksh sz: 

151.  

 

 

129/98 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1998. 

 

nyilv. sz: 

2/2010. 

1372 

Hírlap 

1373, 1371, 

127, 114 

dohányárusí-

tással 

17. Újság, na-

pilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány; 

2 dohányárú 

valamint: 1.9 

1.12.9.11.12.1

6.17.18.19 28 

27 43 44 45 

termékkörök 

Üzlet neve: Kere-

pes 1. sz. posta 

üzlet alapterülete: 

116 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 08-12, 

12,30 - 18 

szo-vas zár-

va 

(11011-13) 

módosítás 

2010. feb-

ruár 8. 

20/2010 

45.  MASTER WORK KFT 

székhelye: 2144 Ke-

repes, Szabadság út 

13. 

cégsz: 13-09-067866  

adószáma: 

10899124-2-13 

stat. sz: 10899124-

4120-113-13 

 

Szabadság 

út 13. 

227/2002. 

Ksh sz: 

256.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002. 

1363 

Építési anya-

gok 

 

keresk. tev. 

jellege: kisker. 

14. Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag; 

 

Üzlet neve: Ház-

építők boltja 

üzlet  

alapterülete: 110 

m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 7,15-16 

szo 7,15-12 

(11011-

21/2009.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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46.  MECORKA Keres-

kedelmi, 

Vendéglátóipari és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

2145 Kerepes, Szon-

di utca 13. 

 

Cégjegyzékszám: 13 

09 096994    

Adószám: 13167376  

Béke u 6. 8/2004 

Ksh sz: 

312.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004.04.27

. 

113 

Élelmiszer jel-

legű vegyes-

bolt, 54 m2 

(lásd 

2218/2011. 

bejelentés 

1. élelmiszer 

dohány, hal 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p: 5,30-19 

szo-vas: 6-

19 óra 

 

47.  MECORKA Keres-

kedelmi, 

Vendéglátóipari és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

2145 Kerepes, Szon-

di utca 13. 

 

Cégjegyzékszám: 13 

09 096994    

Adószám: 13167376 

Szondi u 

13. 

16/2004 

Ksh sz: 

319.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004 

113 élelmiszer 

jellegű ve-

gyesbolt 

1 élelmiszer kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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48.  METAL-BOND 2008 

KFT   

székhelye: 1101 Bu-

dapest Szalonka köz 

15. fsz. 90. adószá-

ma: 14450989-2-43 

cégjegyzéksz: 01-09-

904411 

 

088/2 hrsz 3/2009. 

nyilv. 

ikt.sz: 258-

3/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

 

5700 egyéb 

szakosodott 

nagykereske-

delmi raktár 

egyéb üzlet alapterülete: 

969 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

h-p: 8-16  

49.  METALL KRAFT 98 

KFT ADÓSZ: 

14450989-2-43,  

SZH: 1101 BP SZA-

LONKA KÖZ 15.    

METALL-

KRAFT'98 Fémhul-

ladék Értékesítő, 

Hasznosító és Keres-

kedő Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 

1022 Budapest, 

Bimbó út 4. 

Cégjegyzékszám: 01 

09 668239   Adó-

szám: 12314180 

Hrsz  

088/2 

12/2003 

Ksh sz: 

296.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2003. 

531 

Hulladék és 

melléktermék 

felv. 

57. Nem veszé-

lyes, újrahasz-

nosítható hul-

ladék termék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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50.  Metallic-Bond KFT  

székhelye: 2336 Du-

navarsány Széchenyi 

u 61   

adószáma: :  

14112063 2 13 

cégjegyzéksz 13-09-

116310 

 

088/2 hrsz. 10/2008. 

nyilv. sz: 

6706-13 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

  

5700 egyéb 

szakosodott 

nagyker. raktár 

egyéb üzlet alapterülete: 

480 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

Hétfő-péntek  

8-16 óra 

 

51.  MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Nyilvá-

nosan Működő 

Részvénytársaság 

 

1117 Budapest, Ok-

tóber huszonharma-

dika u. 18. 

 

Cégjegyzékszám: 01 

10 041683   Adó-

szám: 10625790 

Szabadság 

út 1. (hrsz: 

2531.) 

8/2006 sz: 

3173/2006      

Ksh sz: 

127.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2006. 

150 

Üzemanyagtöl-

tő állomás 

22. Gépjármű- 

és motorkerék-

pár-

üzemanyag, 

motorbenzin, 

gázolaj, autó-

gáz, gépjármű-

kenőanyag, -

hűtőanyag és 

adalékanyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

hétfő vasár-

nap 05-21 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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52.  MUSKÁTLI 

GARDEN Kertészeti 

és Kereskedelmi Be-

téti Társaság 

2144 Kerepes, Vasút 

u 23. 

Cégjegyzékszám: 13 

06 017642    

Adószám: 24533126 

Vasút u 23 3/2005 

Ksh sz: 

327.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2005. 

1606 

Virág dísznö-

vény 

30 virág kerté-

szeti cikk 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  

53.  NAGY ANNA 

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

248.  

adószáma: 

49998230-2-33 

ev.sz: 4364940 

 

Szabadság 

út 248., 

hrsz.: 3. 

 

12/2004 

ksh sz: 41.    

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004 

113 

Élelmiszer jel-

legű vegyes  

1. élelmiszer Üzlet neve: Anikó 

abc   

üzlet alapterülete: 

50 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

h-p 5-17 sz 

6-12 

(11011/8/20

09.) 

Megsz.: 

2011. 12. 

22. 

35-2/2012. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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54.  NAGY BÁLINTNÉ 

székhelye: 2145 Ke-

repes Bajcsy-

Zsilinszky u 1.  

EV. sz: ES-555751 

adószáma: 

49763423-1-33 

stat. sz: 49763423-

1413-231-13 

 

Bajcsy-Zs 

út 1. 

 

185/2000 

Ksh sz: 

216.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2000 

132 

Ruházat 

női divatáru 

 

ker. tev. jelle-

ge: 

kiskereskede-

lem,  

javítás 

 

4 ruházat 

 

Üzlet neve: EDIT 

divatáru   

üzlet alapterülete: 

15 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nyitva  

h, sze, cs 14-

19, 

kedd, pént 

10-19 

jelenleg át-

menetileg 

szünetel 

(2009.nov. 

28-i bej.) 

(11011-

20/2009.) 

 

2010.03.19-i 

bejelentés 

szerint nyit-

va: hétfő: 

14-19 szerda 

péntek: 14-

19 csüt 

szombat vas. 

zárva 

(5720/2010.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 30 

55.  Nagyné Sengel Tün-

de  

székhelye: 2144 Ke-

repes, Magtár tér 3., 

 adószáma: 

64965794-1-33 

 

Mogyoródi 

út 1. 

1303/2007 

Ksh sz:  

351.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007 

115  

Állateledel 

 

32. Állateledel, 

takarmány; 

 

Üzlet neve: 

„Morzsi” állatele-

del 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

H-P 8.18  

szombat: 8-

12 

 

56.  NAP 19 KFT 

székhelye: Kerepes  

Szabadság út 105.     

adószáma: 12876363 

2 13 cégjegyzéksz: 

13-09-091823   

telephelye: 

Kerepes 

Szabadság 

út 105, 

hrsz: 327 

5/2008 

nyilv. 248-

10/2008.   

ksh sz. 365 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

1363  Festé-

kek, lakkok, 

vasáru, barkács 

és építési 

anyagok üzlete  

1320 . Ruháza-

ti üzlet 

1750 Egyéb-

iparcikk-üzlet 

13. Festék, 

lakk; 

14. Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag; 

 

4 ruházat 

 

üzlet alapterülete: 

120 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nyitva:  

h-p 7-17,  

szomb 7-12  

vas zárva 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 31 

57.  NEKK 2002 Keres-

kedelmi és 

Vendéglátóipari Kor-

látolt Felelősségű 

Társaság 

 

2144 Kerepes, Rad-

nóti M. utca 6. 

 

Cégjegyzékszám: 13 

09 091254    

Adószám: 12842544 

-2-13 

Vörösmar-

ty u 31. 

236/2002 

13/25/200

2.  

Ksh sz: 

265.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002 

113.  

élelmiszer jel-

legű vegyes-

bolt 

1 élelmiszer üzlet alapterülete: 

kb 40 m2   

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

rendezvény 

tartása 

2010.12.22-

én bej. 

9061/2010 

 

58.  Oliben 92 KFT   

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

92., adószáma: Cég-

jegyzékszám: 13 09 

112011    

Adószám: 13909875 

Szabadság 

út 92 

 

1802/2007 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007. 

113 élelmiszer 

vegyes 

1 élelmiszer Üzlet neve: Stop 

abc, 

LILA ABC 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

4,30- 24 

minden nap 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 32 

59.  PAPP LAJOS ZSOLT 

székhelye: Kerepes  

Kiss J. u 96. 

adószáma: 

61020667-2-33  

 

Kiss J u 

96. 

ker. tev. 

megkezdé-

se: 

2008.06.12

. 

 

122/98 

Ksh sz: 

144. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1998 

113  

élelmiszer ve-

gyes 

1 élelmiszer 

dohány, sze-

szes és alko-

holmentes ital 

jövedéki ter-

méket forgal-

maz,  

Üzlet alapterülete: 

40 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

ny: 7-20  

(11011/27/2

009) 

 

60.  PARKÁNSZKI BA-

LÁZS ??? 

székhelye: Kerepes 

Kiss E u 40. 

adószáma: 

64397399-2-33  

? 

Kiss E u 

40. 

14/2005 

Ksh sz: 

338.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2005. 

602 

Gépjármű al-

katrész 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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61.  PB & TT Kereske-

delmi KFT  

székhelye: 2145 Ke-

repes  Dessewffy u 

38.   

adószáma: 

14094534-1-13 

cégjegyzéksz 

1309115972   

Mogyoródi 

út 333/8 

hrsz. ( 

Mogyoródi 

u 3.) 

6884/9/20

08  

ny. szám: 

8/2008 

 

ksh: 366 és 

367 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

 

1122 Iparcikk-

üzlet  

egyéb iparcikk 

4 ruházat 

43 ajándék 

Üzlet neve: KATA 

BOLTJA 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

8-12 13-18, 

szombat vas: 

8-12 

Nyitva tartás 

2011. 03. 01-

től: 

hétfő-péntek: 

8-17, 

szombaton: 

8-12 óráig 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 34 

62.  Péceli Autóműszaki 

Kft.  

székhelye Pécel Pesti 

út 123. 

adószáma: 

14564109-2-13 

kereskedő statiszti-

kai számjele: 

14564109-4532-113-

13 

cégjegyzék száma: 

13-09-124932 

Mogyoródi 

u 1. hrsz: 

333/10. 

16/2009. 

nyilv. sz:  

4275-

11/2009  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009  

6020 

gépjármű al-

katrész 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

üzlet alapterülete: 

40 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

h-p: 8-17  

szom: 8-12   

Megszűnt 

2009.11.30 

4275/17/2

009. sz. 

alatt 

63.  PERSONS Kereske-

delmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelőssé-

gű Társaság 

Kerepes,  

Wesselényi utca 1. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 112829   

Adószám: 13946218 

Béke u 2. Ksh sz: 

353. 

1865/2007 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007 

  

ruházat: 132, 

133, 1373, 

142, 1603, 

1604, 1606, 

1613, 180, 804  

4 ruházat 

43 ajándék 

Üzlet neve: Kamé-

leon turkáló 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

Ny 

hé: 9-18,  

kedd-pént 9-

18 szomb vas  

 

  

megszűnt 

2009.októb

er 2. 

10037/200

9. sz. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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64.  Plachtinszky János-

né  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

173.    

adószáma: 

49905274-2-33,  

egyéni vállalkozói 

igazolvány száma:  

ES 409664 

Szabadság 

út 173.  

Ksh sz: 

236. 

206/2001 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2001 

 

113 

élelmiszer jel-

legű vegyes-

bolt  

1 élelmiszer Üzlet neve: Pietro 

sörpatika 

üzlet alapterülete: 

20 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

nyitvat: hét-

főtől csüt: 

5,30-20 

péntek: 

5,30-21 

szombat: 7-

21 

vas. zárva  

Megsz.: 

2011.02.22

1985-

2/2011. 

hat. 

65.  Salkóczi Péter  

székhelye: Kerepes 

Mogyoródi út 43. 

adószáma: 

50702233-2-33  

 

Mogyoródi 

út 48 

99/97   

Ksh sz: 

120.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

I/11 

Egyéb kisker. 

52.48 (színes-

fém felv.) 

57. Nem veszé-

lyes, újrahasz-

nosítható hul-

ladék termék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 36 

66.  SCHWARCZER LÁSZ-

LÓNÉ 

székhelye: 2142 

Nagytarcsa Petőfi S 

u 1/C.   

adószáma: 

50493344-2-33   

EV sz: ES 507444. 

Mogyoródi 

út 1. 

229/2002. 

Ksh: 258.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002  

1352 

Híradástechni-

kai kisker. 

7. háztartási 

felszerelések 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 megsz. 

lásd 

11395/200

9. 

Shwarczer 

Kft 

67.  Schwarczer Lászlóné 

ev   

székhelye: 2142 

Nagytarcsa Petőfi S 

u 1/C.   

adószáma: 

50493344-2-33   

EV sz: ES 507444. 

ES 555875 

Mogyoródi 

út 1 hrsz. 

333/10. 

313/9/ 

2009. 

5/2009 

nyilv. sz- 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

1800 használt 

cikkek,  

1602 óra ék-

szer, 1351 vil-

lamos házt 

kész..,  

1750 egyéb-

iparcikk ü,  

1372 hírlap 

46. Használt-

cikk   

25. Óra- és 

ékszer; 

7. háztartási 

felsz. 

17. Újság, na-

pilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány; 

43 ajándék 

 

 

 

üzlet alapterülete: 

40 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

ny: kedd-

pént 8-18 

szomb 7-14 

(hétfő vas 

zárva) 

(11011/7/20

09.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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68.  S-IMPEX :  

S-Impex Asztalos, 

Faárukészítő és Ke-

reskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társa-

ság 

2144 Kerepes, Sza-

badság út 81. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 079083   Adó-

szám: 12359837 

Szabadság 

út 81 

Ksh sz: 

153.  

17/2006 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2006 

1342 

Bútor lakbe-

rendezés 

7. Bútor, lak-

berendezés, 

háztartási fel-

szerelés, vilá-

gítástechnikai 

cikk; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

Ny 7-18  

szo 7-14  

vas xxx 

Megszün-

tetve: 

2011. 06. 

15. 

69.  SPECIAL SECTION 

KFT.  

adószáma: 14666397 

2  (fodrász üzletben 

működik!) 

 

székhelye: 2145 Ke-

repes  Ady E u 59.    

cégjegyzékszáma: 

13-09-126799  

 

Mogyoródi 

u 1. hrsz. 

333/4.  

12/2009. 

sz: 

2990/9/20

09   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

1320 ruházat 

1750 egyéb 

iparcikk üzlet 

4 ruházat 

43 ajándék 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

ny: 12-18  

szomb 8-13 

megszűnt  

10940/2/2

010. 

2010.11.25 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 38 

70.  STANDI KÁROLY 

székhelye: 2145 Ke-

repes Kiss Ernő u 16.  

adószáma: 

63918782-1-33 

 

Kiss E u. 

16. 

14/2004 

Ksh. sz: 

317.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004 

703 

Utánfutó köl-

csönző 

xxx kereskedelmi tev. 

jellege: kölcsönzés 

„napi 8óra” 

(11011/10/2

009.) 

 

71.  STURM MS Ke-

reskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt 

Felelősségű Társa-

ság 
1171 Budapest, 

Lemberg utca 121. 

Cégjegyzékszám: 01 

09 713447   Adó-

szám: 12989018  

Szabadság 

út 1/a 

6/2003 

Ksh sz: 

289.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2003 

1362 

Festékek lak-

kok 

13. Festék, 

lakk 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 39 

72.  Szekeres Gábor 

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

79. 

ev. sz: 9-5/1995  

adószáma: 

50542613-2-33 

stat.sz: 50542613 

4520231 13 

 

Szabadság 

út 79., 

hrsz. 2454 

11/1997, 

78/1997. 

 

Ksh 108.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

602 

Gépjármű al-

katrész kisker. 

 

kiskereskedés, 

és javítás 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

Üzlet  neve: Autó-

hűtő- és műanyag-

elem javíító 

 

üzlet alapterülete: 

20 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: javítás 

ny: h-p 8-17 

szo-vas zár-

va 

(11011/17/2

009.) 

 

73.  SZÉPHEGYI  BT 

székhelye: Kerepes  

Vécsey u 15.  

adószáma: 

21038402-2-13 

cégsz: 13-06-041207 

stat. sz: 21038402-

5211-212-13 

 

Vécsey u 

15.  

192/2001 

nyilv. sz  

11-4/2001. 

Ksh sz: 

223. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2001 

113 élelmiszer 

jellegű ve-

gyesbolt 

1 élelmiszer üzlet alapterülete: 

34 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

h-p 06-19 

szo 6-10 

vas. 7-10 

(11011/6/20

09.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 40 

74.  SZILASI-

MÉSZÉPKER 

MÉSZ- ÉS ÉPÍTŐ-

ANYAG-

KERESKEDELMI 

BETÉTI TÁRSA-

SÁG 

1158 Budapest, 

Pestujheyli út 51. 

Cégjegyzékszám: 01 

06 412611   

 Adószám: 28567875  

Béke út 19 70/97 

Ksh sz: 27.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

1363 

Tüzép kisker. 

14. építési 

anyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem 

 megszűnt, 

utód: 4 

Generáció 

KFT 

75.  Tátrainé Révai Valé-

ria 

székhelye: Kerepes 

Bajcsy-Zs. u 28. 

adószáma: 

50331884-1-33  

 

 

Bajcsy Zs 

u 28 

51/97 és 

4563/2007  

ksh sz: 54  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007  

126 

alkoholt. és 

egyéb italüzlet, 

diszkont 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

játékautomata mű-

ködtetés 

 

2007-től… 

nyitva:   

hétfő-csüt: 

10-22 

pént: 10-24 

ig 

szombat vas: 

10-24  

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 41 

76.  Tóth-Ék-Ép Építő-

ipari és Szolgálétató 

Bt. 

szh: 2144 Kerepes, 

Szőlő u 100. 

stat.sz: 222298719-

4120-212-13  

 

2144 Ke-

repes,  

Szőlő u 

100. hrsz. 

3012  

6/2010. 

10684/5/2

010. 

2010.11.30 

xxx Élelmsizer me-

leg hideg étel 

dohány aján-

dék  és sok 

egyéb: 

1. 1.1 1.2 .1.3 

1.4 1.7 1.9 

1.10 1.11 1.12 

2. 3. 5. 11. 16. 

17. 18. 20. 21. 

27. 30. 32. 43 

számú 

termékkörörk 

ANI MARKET 

ABZ 

33 M2  

 

KISKERESKE-

DÉS (VENDÉG-

LÁTÁS NEM!) 

  

77.  TUDJA SÁNDOR  

székhelye: Kerepes 

Balcsy-Zs. utca  10. 

ADÓ: 64667960 

Bajcsy-

Zsilinszky 

u 10. 

 

5/2006 

1899/2006 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2006 

801 

Lábbeli bőr-

áru javítása 

javítás kereskedelmi tev. 

jellege: javítás 

 

--- megszűnt 

2007.10.03 

adónyilv- 

sz. 

11011/26/

2009. dec. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 42 

78.  Turbó-Ugró Keres-

kedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Fele-

lősségű Társaság 
2144 Kerepes, Sza-

badság út 93. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 063530    

Adószám: 10568376  

Szabadság 

út 93. 

90/97 

Ksh sz: 

114 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

602 

Gépjármű al-

katrész kisker. 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

  

79.  TWIN HOUSE KFT. 

2143 KISTARCSA, 

DR. TIBOLD U. 19/A. 

CÉGSZÁM: 13-09-

116404 

STATSZÁM: 

14116342-4544-113-

13 

2145 Ke-

repes, Bé-

ke u. 19., 

1599/2 

hrsz. 

4/2010. 

ikt: 9041-

8/2010. 

2010.09.24

. 

--- 1.2 kávé, ital, 

alkoholmentes 

és szeszesital, 

1.3 csomagolt 

kávé, dobozos 

italok, 

1.9 édesség, 

1.11 egyéb 

élelmiszer, 

1.12 közérzet-

javító, 

2. dohányáru, 

17. újság, napi-

lap, 

43. emlék-, 

ajándéktárgy 

„Muslica Italdisz-

kont” 

27 m2 

h-v: 7-20  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 43 

80.  Varga Lívia 

székhelye: 2144 Ke-

repes Bartók Béla út 

15.   

adószáma: 

65133259-1-33 

Szabadság 

út 2512 

hrsz.  

mozgó 

 

  

3241-

9/2007 

Ksh sz: 

361.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007 

1210 élelmi-

szer  zöldség 

gyümölcs 

1,7 zöldség 

gyümölcs 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

 

 2009 nya-

rán meg-

szűnt 

6765/2010. 

81.  Vasvill Bt: Vas- és 

Villamossági Cik-

keket Értékesítő 

Betéti Társaság 
2144 Kerepes Sza-

badság út 69. 

Cégjegyzékszám: 13 

06 014785   Adó-

szám: 24488576 

Szabadság 

út 69. 

84/97  

85/97 

ksh sz: 22 

és23. 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

                                                                                                                                                                   

1351 

Villamos ház-

tartási készü-

lékek és villa-

mossági cik-

kek üzlete 

1361 

Vasáru 

7 háztartási 

felszerelés 

14. Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

ny… 7-17  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 44 

82.  Vimulti 2009 Ke-

reskedelmi és Szol-

gáltató Kft.  

székhelye: 2145 Ke-

repes Mártírok útja 

4.,  

adószáma: 

14775471-2-13.  

cégjegyzékszáma: 

13-09-128982  

üzletének 

címe: Ke-

repes, Jó-

zsef Attila 

u 12. 1408. 

hrsz.,  

 

9577-

15/2009. 

nyilv. sz. 

25/2009. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. nov. 

3. 

xxx 1. Élelmiszer  

12. Dohányáru  

13. Festék, 

lakk; 14. Vas-

áru, barkács, 

és építési 

anyag; 

15. Szaniter-

áru; 17. Újság, 

napilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány;   

23. Háztartási 

tüzelőanyag;  

22. gépjármű- 

és motorkerék-

pár-

üzemanyag, 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék 

üzlet alapterülete: 

48 m2 raktár + 46 

m2 üzlet 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

 

 

nyitva: 7-17 

és sz. sz. 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 45 

83.  VIMULTI BT. szh. 

2145 Kerepes  Már-

tírok útja 4. adó: 

20249506242, cégsz. 

13-06-041616/19.  

József At-

tila u 12. 

hrsz. 1408 

741/5/200

9. 

2009.03.02

. nyilv. 

6/2009.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

1363 festékek 

lakkok 

6021 gépjár-

mű alkatrész 

szaküzlet 

nagyker. rak-

tár,  

8800 egyéb 

személyi  ház-

tartási cikk 

kölcsönzése  

7300 egyéb 

szárazföldi  

jármű köl-

csönző 

1700 tüzelő-

anyag  telep 

13. Festék, 

lakk; 

 

49. Személy-

gépjármű és 

egyéb gépjár-

mű-alkatrész 

és -tartozék; 

 

23. Háztartási 

tüzelőanyag; 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

 

 2009.04.16

. napjával 

megszűnt 

lecserélve: 

Vimulti 

Kft. 

üzemeltete 

84.  ZSIÁK JÓZSEF 

székhelye: Kerepes 

Szabadság út 226. 

adószáma: 

61100336-1-33  

 

Szabadság 

út 226 

6/2004 

Ksh sz: 

310.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004 

132 

Ruházat 

4 ruházat kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. „Anci 

Divatáru” 

 

 2010.05.01

-től, hat: 

6932-

2/2010. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 46 

85.  László Hajnal ev.  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szőlő u 182.    

adószáma: 

61888342-1-33 EV 

sz: EV-565219. kiad-

ta: Bp. 16. ker. ok-

mányiroda 

Szőlő u 

182. 3072 

hrsz. 

ny. sz: 

19/2009. 

ikt. sz:  

6628/2009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

1750 egyéb-

iparcikk 

1610 állatele-

del 

32. Állateledel, 

takarmány; 

 

Üzlet neve: „Állati 

jó eledelek” 

üzlet alapterülete: 

65,4 m
2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

ny: h-p 8,30-

17 

szo 8,30-13 

 

86.  Tóth-Ék-Ép Építő-

ipari és Szolgáltató 

Bt. 

szh: 2144 Kerepes, 

Szőlő u 100. 

stat.sz: 222298719-

4120-212-13  

 

2144 Ke-

repes,  

Szőlő u 

100. hrsz. 

3012 

6/2010. 

10684/5/2

010. 

2010.11.30 

 Élelmiszer me-

leg hideg étel 

dohány aján-

dék  és sok 

egyéb: 

1. 1.1 1.2 .1.3 

1.4 1.7 1.9 

1.10 1.11 1.12 

2. 3. 5. 11. 16. 

17. 18. 20. 21. 

27. 30. 32. 43 

számú termék-

körök 

ANI MARKET 

ABC 

33 M2  

 

KISKERESKE-

DÉS (VENDÉG-

LÁTÁS NEM!) 

  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 47 

87.  Schwarczer Kft. 

szh: 2119 Pécel, Pes-

ti út 123/125. 

cégsz: 13-09-133146 

stat.sz: 14983939 

4532 113 13 

 

2144 Ke-

repes,  

Mogyoródi 

út 1. 

333/36. 

hrsz.  

1/2011/M

E. 

1984/6/20

11. 

2011.04.04

. 

xxx 1.3. Csomagolt 
kávé, dobozos, 
illetve palacko-
zott alkohol-
mentes- és sze-
szes ital, 
1.9. Édességáru   
1.12. Közérzet-
javító és étrend-
kiegészítő ter-
mék (n 

2. Dohányáru n 
12. Telekom-
munikációs; 
17. Újság, napi-
lap, n 
18. Papír- és 
írószer,   
20. Illatszer, 
drogéria; 
25. Óra- és ék-
szer; 
27. Játékáru; 
38. Fotócikk; 

43. Emlék- és aján-
déktárgy; 
45. Kreatív-hobbi 
és dekorációs ter-
mék; 

 

  

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK: 

 
 

1.  Bécsi István 

székhelye: Kerepes 

Török Ignác u 46. 

adószáma: 

50325573-2-33  

 

Török Ig-

nác u 46 

18/97  

Ksh sz: 81.  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

214 

egyéb nem me-

legkonyhás 

vendéglátóipar

i üzlet 

 

1.1 meleg hi-

deg étel  

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

 

Üzlet neve: Anna 

presszó 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 Megszün-

tetve: 

2011. 05. 

08. 4544-

2/2011. 

hat. 

2.  Besamel Kft   

székhelye: Csömör, 

Középhegy út 51. 

adószáma: 

14838949-2-13,  

cégjegyzékszáma:  

13-09-130184 

 

Szabadság 

út 90. 

2586/2. 

hrsz.  

22/2009. 

ikt.sz::  

8854-

15/2009  

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009. 

2110 meleg-

konyhás vend. 

ü étterem, 

gyorsétkezőhel

y 

 

1.1 meleg hi-

deg étel  

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

 

Jót evő étterem 

üzlet alapterülete: 

69 m2 

befogadóképessé-

ge: 30 fő 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS. 

10-20 óra  Megszün-

tetve: 

2011. 05. 

01. 

3878-

2/201. hat. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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3.  BEST THINK KFT. 

VEZ.   

székhelye: 2143 Kis-

tarcsa Vereczkei u 5.  

adószáma: 

14640582-2-13. 

cégjegyzéksz: 13-09-

12630117 

Szabadság 

út 1. 

2529/12 

hrsz. 

ny. 

10/2009 

sz: 

2564/13 

/2009 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009.  

 

215 zenés szó-

rakozóhely 

 

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

 

Üzlet alapterülete: 

44,38 m2 

Üzlet neve: Café 

Rose 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

 

nyitva tartás 

vált.: 

2564/16. ha-

tározat:  

hétfő: zárva 

kedd –

péntekig 9-

24 

szombat 20-

05 

vas. zárva 

 

 

4.  BEST THINK KFT. 

VEZ.   

székhelye: 2143 Kis-

tarcsa Vereczkei u 5.  

adószáma: 

14640582-2-13. 

cégjegyzéksz: 13-09-

12630117 

Szabadság 

út 1. 

2529/12. 

hrsz. 

11/2009. 

nyilv. sz. 

sz: 2560-

11/2009. 

(5441/200

9) 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009.  

 

215  zenés szó-

rakozóhely  

2400 rendez-

vényi étkezte-

tés 

1.1 meleg hi-

deg étel  

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

 

Üzlet alapterülete: 

85 m2 

Club Rose (emele-

ten) 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

ny:   

péntek – 

szombat: 22-

04 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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5.  Farkas Róbertné  

székhely: Kerepes, 

Akácfa u 24. 

adószáma: 

50060638-2-33 

 

Szilasligeti 

hév megál-

ló  

36/97 

Ksh sz: 46.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997. 

213 

italbolt 

1.2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

Üzlet neve: Hör-

pintő 

kereskedelmi tev. 

jellege: vendéglá-

tás., játékterem II. 

kat. 

VENDÉGLÁTÁS 

kb 25 m2 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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6.  GALCSÓ GÁBORNÉ 

HÉV PRESSZÓ 

székhelye: 3064 

Szurdokpüspüki 

Kossuth u 5. 

adósz: 64508410-2-

33 

 

Kerepesi 

HÉV ál-

lomás 

Szabadság 

út 2529/10   

nyilv. sz : 

2/2006   

ikt. sz 

909/2006.   

Ksh sz: 

341.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2006. 

214 

Bisztro 

 

 

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

 

üzlet alapterülete: 

20m2  

vend. üzlet befo-

gadóképessége  12 

fő 

kereskedelmi tev. 

jellege: vendéglá-

tás, játékgép, cso-

csó, dart  

VENDÉGLÁTÁS 

Ny 5,30- 22 

minden nap   

nyitva: 

2011.04.18-i 

bej:  

hétfő: 5,30-

22 

kedd-péntek: 

5,3-22 

szombat: 

5,30-02 

vas. 5,30-22 

Nyitva tar-

tás: 2011. 

09. 05-i bej.:  

hétfőtől-

csütörtökig: 

05:30-22:00, 

pénteken: 

05:30-06:00, 

szombaton: 

06:00-06:00, 

vasárnap: 

06:00-22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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7.  INTEGRITAS Ke-

reskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt 

Felelős- 

ségű Társaság (1144 

Budapest, Vezér u. 

69/a.) 

 

 

 

049/5 hrsz 

 

178/2000  

Ksh sz: 

207  

 

kereske-

dés meg-

kezdésé-

nek ideje 

2000 

440 

Kemping 

 kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

 

kemping 37000 

m2 

idényjelleg-

gel 

 

8.  Kárpáti Marianna ev 

K. Szabadság út 51. 

adószáma: 

73397108-2-33 

 

Szabadság 

út 51. 

2/97 

Ksh sz. 68.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

214 egyéb 

vendéglátó üz-

let 

1,1 hideg me-

leg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szes ital 

Üzlet neve: cuk-

rászda 

fagylaltozó 

(sört is forgalmaz-

nak) 

üzlet alapterülete: 

20 m2 

vendégtér: 4 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

10 m2  

befogadóké-

pesség: --- 

(nincs ven-

dégszék) 

ny: 10-18 

(11011-

11/2009.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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9.  Kaszásné Mátó Ale-

xandra 

szh: 2143 Kistarcsa 

Szabadság út 50. 

adószáma: 

65179110-1-33 

vállak.ig. száma  ES 

189918 

Szabadság 

út 248 . 

hrsz. 3. 

4/2008 

nyilv.  

2955-

2/2008  

ksh sz: 

364 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008. 

2140 büfé 1,1 hideg me-

leg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szes ital 

Üzlet neve: 

GYROS büfé 

üzlet alapterülete: 

25m2  

befogadóképessé-

ge 12 fő 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: VEN-

DÉGLÁTÁS 

Ny: 10-22  

vas: 12-22 

(szünnap 

nincs) 

 

2010.02.04

-től, hat: 

1154-

3/2010. 

10.  Kolozsy István  Al 

Capone pizzéria   

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

108.  

adószáma: 

503734601-2-33 

 

Szabadság 

út 108.   

2647/A. 

hrsz. 

40/97 

Ksh sz: 56 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1992. nov 

1.. 

211 

Söröző, me-

legkonyhás 

vendéglátó-

ipari üzlet 

1,1 hideg me-

leg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szes ital 

Üzlet neve: Al Ca-

pone pizzéria 

vendégtér 20 m2  

 

üzlet alapterülete:: 

84 m2 

befogadóképesség: 

16 fő 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

minden nap: 

11-22 

(11011/5/20

09.) 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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11.  KOVÁCS MIHÁLY 

székhelye: Kerepes 

Szilasligeti u 26. 

adósz: 50405163-3-

33  

 

049/5 hrsz 

 

 

177/2000.  

Ksh sz: 

208.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2000 

440 

Kemping 

 kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

  

12.  KOVÁCS ZOLTÁN FE-

RENCNÉ 

székhelye: 2145 Ke-

repes Bajcsy-Zs- út  

43.  

adószáma: 

61767061-2-33 

 cégsz.: 4388294 

 

Bajcsy-Zs 

u 43.   

156/ 2000  

ksh sz: 

187.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2000 

214 

Eszpresszó 

 

 

1,1 hideg me-

leg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szes ital 

2. dohányáru 

Üzlet neve: "Du-

dás eszpresszó" 

üzlet alapterülete: 

40 m2  

befogadóképesség: 

30 fő 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS. 

 

ny: hétfő-

péntek 12-22 

szombat vas 

7-22. lásd 

3708/2010. 

03 03 

 

nyt.vált: 

2010.09.23-

tól h-cs: 12-

22, p: 12-03, 

sz.: 7-03, v: 

7-14 

hat: 3708-

4/2010. 

Megsz.: 

2012. 04. 

18. 

2963-

2/2012. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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13.  Labancz Józsefné  

„Ferenc – József sö-

röző”   

székhelye: 2145  Ke-

repes, József A u 

128.  

adószáma: 

49736072-2-33 

stat.sz: 49736072-

5521-23-13 

 

József A u 

128. 

13/97. 

Ksh sz: 33.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

211 

melegkonyhás 

vendég-

látóipari üzlet 

(dohány ital) 

 

 

1,1 hideg me-

leg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szes ital 

üzlet alapterülete: 

132 m2  

befogadóképessége 

20 fő 

„Ferenc – József 

vendéglő”   

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

2009.11.16. 

bej: h-p 6-21 

szomb-vas. 

7-21 

(11011-

22/2009.) 

rendezvé-

nyek 

bejentései 

468/2010. 

sz. 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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14.  Mol-Yam 07 Kft. 

2145 Kerepes, Török 

Ignác u. 46. 

Cégjegyzékszám: 13-

09-144261 

Stat. szám: 

14354711-4711-113-

13 

Kerepes, 

Török Ig-

nác u. 46. 

(hrsz.: 

1894/2) 

2/2011/ME. 

1325-

8/2011.  

 

presszó 1. Élelmiszer 

1.2. Kávéital, 

alkohol-

mentes- és 

szeszes 

ital, 

1.3. Csomagolt 

kávé, do-

bozos, ill. 

palacko-

zott alko-

holmentes- 

és szeszes 

ital, 

1.9. Édesség-

áru 

2. Dohányáru 

16. Könyv, 

17. Újság, na-

pilap, folyó-

irat, periodikus 

kiadvány, 

43. Emlék- és 

ajándéktárgy; 

 

Anna Presszó 

60 m
2
 

Kereskedelmi tevé-

kenység jellege: 

VENDÉGLÁTÁS 

Minden nap: 

6:30-22:00 

Megsz.: 

2012. 03. 

31. 

2525-

2/2012.  



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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15.  NAGY LÁSZLÓ 

ZSOLTNÉ EGYÉNI 

VÁLL  

székhelye, telephe-

lye: 2145 Kerepes  

Erkel F u 15.    

adószáma: 

65411346-1-33,  

EV sz: ES-382944  

Erkel F u 

15 (hrsz 

2111.) 

7568-

8/2008  

ksh 369   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

2111 főző-

konyha 

Fani étkezde 

1.1 meleg hi-

deg étel 

 

Üzlet neve: FÁNI 

ételfutár 

üzlet alapterülete: 

42 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

VENDÉGLÁTÁS 

h-p: 11-16 

(szombat 

vas. zárva!) 

  

 

 

16.  NEKK 2002 Keres-

kedelmi és 

Vendéglátóipari Kor-

látolt Felelősségű 

Társaság 

2144 Kerepes, Rad-

nóti M. utca 6. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 091254   Adó-

szám: 12842544 -2-

13 

Vörösmar-

ty u 31. 

 

  

237/2002 

Ksh sz: 

266.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2002 

214 

Söröző 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

Nyitva tartás 

2011. 06. 03-

tól: 

hétfő, kedd, 

csütörtök, 

vasárnap: 7-

21 óráig, 

szerda, pén-

tek, szombat: 

7-02 óráig 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 58 

17.  Plachtinszky Jánosné  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

173.   adószáma: 

49905274-2-33, 

egyéni vállalkozói 

igazolvány száma:  

ES 409664 

Szabadság 

út 173.  

 

37/97  

Ksh sz: 40.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

211 

söröző 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

Üzlet neve: pietro 

sörpatika 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

nyitva: 

h-csüt: 5,30-

20 

pént  5,30—

21 

szomb  7-21 

vas zárva 

 

 

18.  Plachtinszky János-

né  

székhelye: 2144 Ke-

repes Szabadság út 

173.    

adószáma: 

49905274-2-33, 

egyéni vállalkozói 

igazolvány száma:  

ES 409664 

MOZGÓ-

BOLT 

Jászbe-

rény 

Nagykátai 

u 2/A 

(Tesco 

parkoló) 

20/2009. 

ikt.sz: 

7830/26/2

009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

büfé 2140 1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

mozgóbolt 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS. 

9-21 megszűnt 

1985/2011. 

2011.02.28 

napjával 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 59 

19.  SIKTER FERENCNÉ 

EGYÉNI VÁLL. 

székhelye: 1154 Bu-

dapest  Kisrákos u 6.    

adószáma: :  

65647185-2-42,   

EV sz: ES-108007 

 

Szabadság 

út 1/A. 

(hrsz: 

2529/4) 

17/2008. 

nyilv. sz. 

1246-

7/2008.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

2130 italüzlet 

Piero söröző 

 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

Üzlet alapterülete: 

58 m2 

Pierro (vagy 

Piero) söröző 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS.  

nyitva:  

h: 15-22 

kedd, szer 

csüt, pént: 

12-24 

szomb: 10-

24 

vas: 10-22 

Megszün-

tetve: 

2011. 06. 

06. 

1985-

2/2011. 

hat. 

20.  SILVER 2004 BT 

(1861/2) ÜV: VARGA 

SZILÁRD 

Silver 2004 Szolgál-

tató és Vendéglátó 

Betéti Társaság 
2145 Szilasliget, Jó-

zsef A u 2/A. 

Cégjegyzékszám: 13 

06 051485   Adó-

szám: 21934676 

2589/2005 HAT.  

József A u 

2/a 

9/2004. 

Ksh sz: 

313. 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2004 

211 

Söröző pizzé-

ria  

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

Üzlet neve: BRILL 

PIZZÉRIA 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

Nyitva: 

h-cs 12-22, 

péntek-szom 

12-24,  

vas . 12-22    

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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21.  Standard 94 kft   

székhelye 2100 Gö-

döllő Szabadság út 

177. 

adószá-

ma:10934490213 

cégjegyzék száma 

13-09-068326 

Mogyoródi 

út 1 hrsz 

333/9 

2/2008. 

nyilv. sz 

67-

11/2008.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

2140 egyéb 

vendéglátó  

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

 

Üzlet neve: Ring 

kocsma 

üzlet alapterülete: 

312 m2 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

játékterem eng. 

APEH tól 

2010.03.16. 

(8264/2010.) 

Ny: 6-20 

Szombat: 6-

22 

Vas: 6-20 

 

22.  Syra 2007 Bt.  

székhelye: 2183 Gal-

gamácsa Panoráma 

ltp. II/14., adószáma: 

22397409-1-13, cég-

jegyzékszáma:  13-

06-060048   

Bartók Bé-

la utca 28. 

hrsz.: 

2372.  

 

6452/18/2

009. nyilv. 

24/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

2140 2130 

egyéb vend. 

italüzlet  

1.1 meleg hi-

deg étel 

 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

 

Üzlet neve: Sport 

Vendéglő 

üzlet alapterülete: 

130 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

h-p 8-22 

szomb. vas: 

9-22   

1259/2010.  

 

Az üzlet át-

menetileg 

zárva: 2010. 

febr-tól  

2010. márc-

ig 

Megszün-

tetve: 

2011. 11. 

01. 

337-

2/2012. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 61 

23.  Tabányi József ev.  

székhelye: Kerepes 

József A u 35.     

adószáma: 

60133869-2-33  

egyéni vállalkozói 

igazolvány száma: 

ES 555625 

József A u 

35. 1344 

hrsz. 

18/2009. 

nyilv. sz. 

7362/11/2

009   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

2130 italbolt 

 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

Üzlet neve: Viking 

söröző 

vemd. üzlet befo-

gadóképessége: 15 

fő  

 

üzlet alapterülete: 

40 m2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁ-

TÁS. 

 

 

ny:  

h-p 14-24,  

szombat:  

vas: 8-24 

25/2011. 

(IX. 30.) Ke-

repes Nagy-

község Önk. 

Képvis. Test. 

rendelete ér-

telmében 

24:00 óra és 

reggel 06:00 

óra között 

nem tarthat-

nak nyitva 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 

 

 62 

24.  Tátrainé Révai Valé-

ria   

székhelye: Kerepes 

Bajcsy-Zs. u 28. 

adószáma: 

50331884-1-33  

  

 

Béke u 2.   52/97 

Ksh sz: 53.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

1997 

214 

Eszpresszó 

cukrászda 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem. 

VENDÉGLÁTÁS 

 

20 m2 12 fő 

25/2011. 

(IX. 30.) Ke-

repes Nagy-

község Önk. 

Képvis. Test. 

rendelete ér-

telmében 

24:00 óra és 

reggel 06:00 

óra között 

nem tarthat-

nak nyitva 

 

25.  TE-IS KFT  vagy Te 

is Kft  

székhelye 2142 

Nagytarcsa Petőfi S 

u 2.  

adószáma: 

14102631-2-13  

kereskedő statisztikai 

számjele: 14102631-

5530-113-13 

cégjegyzék száma 

13-09-116129/3 

Szilasligeti 

HÉV meg-

álló hrsz 

05/11 

316-

2/2008 

nyilv. sz 

1/2008 

ksh sz: 372 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2008 

2140 egyéb 

vend. hely  

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

Üzlet neve: Varga 

Söröző 

üzlet alapterülete: 

90m2  

Vendégl. üzlet be-

fogadóképessége: 

25 fő. 

kereskedelmi tev. 

jellege: vendéglá-

tás. 

VENDÉGLÁTÁS 

 

nyitva: 6-21 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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26.  Tremoló kft  

székhelye: 2143 Kis-

tarcsa Rózsa u 15/a. 

,  

adószáma: 

12546042-2-42 

cégtár sz: 

TREMOLO-TRIÓ 

Kereskedelmi, Szol-

gáltató, Program-

szervező Korlátolt 

Felelősségű Társa-

ság 

2143 Kistarcsa, Ró-

zsa utca 15. 

Cégjegyzékszám: 13 

09 112937   Adó-

szám: 12546042 

Szabadság 

út 1/c 

1894/2007 

KSH sz: 

357.  

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2007  

215 zenés szó-

rakozóhely 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

Üzlet neve: Sierra 

Music club 

üzlet alapterülete: 

400 m2  

Üzlet befogadóké-

pessége 200 fő  

 

kereskedelmi tev. 

jellege: kiskeres-

kedelem, vendég-

látás 

 

h-cs: 12-02 

p: 12-04 

szomb 12-04 

vas 12-24 

nem mű-

ködik 

2009-

.01.01-től, 

hat: 6706-

4/2010. 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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27.  Városház Stúdió Kft  

székhelye: 2144 Ke-

repes Madarász J u. 

25.   adószáma: 

14233942-2-13 

cégjegyzéksz: 13-09-

11853 

Madarász J 

u 25., hrsz: 

149/1/A., 

4/2009. 

nyilv. sz. 

ikt.sz: 261-

4/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

2130 italüzlet 

söröző  

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

 

Üzlet neve: „Akác 

söröző” 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

80 m2 

ny: 6-22 

minden nap 

 

28.  Városház Stúdió Kft  

székhelye: 2144 Ke-

repes Madarász J u. 

25.    

adószáma: 

14233942-2-13  

cégjegyzéksz: 13-09-

11853 

Madarász J 

u 25. 

ny. sz: 

8/2009. 

ügyiratsz: 

260-

6/2009 

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009 

4200  

panzió 

(239/2009. 

X.20.) Korm. 

rend. szerint 

szálláshely 

üzemeltetési 

engedéllyel 

rendelkező 

szálláshelynek 

minősül, 

18.§(1)) 

xxxxx Üzlet neve: Patkó 

panzió  

befogadó-kép: 48 

fő 

 

kereskedelmi tev. 

jellege:  

VENDÉGLÁTÁS 

 

 

ny: 0-24 

minden nap 

 

 



NYILVÁNTARTÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL  
2012. júniusi állapot! 

 
Sor-

szám 

Kereskedő neve  

székhelye,  

adószáma,  

statisztikai száma 

cégjegyzés száma,  

vállalkozói igazolvány 

száma 

Üzlet címe, 

hrsz. száma 

Kerepes 

Üzlet  

nyilv. száma,  

ikt. száma, 

külön enge-

dély száma.  

kereskedés 

megkezdésé-

nek ideje 

Üzlet-kör 

 

(133/2007  (VI. 

13.)  Korm. rend. 

alapján) 

 

Termékkör 

(210/2009. (IX. 

29.) Korm. rende-

letben foglaltak 

alapján) 

üzletköteles termé-

kek, jövedéki ter-

mékek felsorolása 

Egyéb adatok,  

üzlet elnevezése, alap-

területe 

megjegyzés 

 

kereskedelmi tev. jelle-

ge: kisker. vagy nagy-

ker, vagy vendégl. 

Üzlet napi/heti 

nyitva-tartása, 

bejelentés ikt. 

száma,  

üzlet telefon-

száma 

Keresk. tev., 

módosításá-

nak, megszű-

nésének idő-

pontja 
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29.  Városház Stúdió Kft  

székhelye: 2144 Ke-

repes Madarász J u. 

25.   adószáma: 

14233942-2-13 

cégjegyzéksz: 13-09-

11853 

Madarász 

J u 25. 

7/2009. 

nyilv. sz. 

sz: 259-

7/2009.   

 

kereskedés 

megkezdé-

sének ideje 

2009  

2110   

étterem 

 

1.1 meleg hi-

deg étel 

1,2 alkohol-

mentes és sze-

szesital, kávé-

ital 

 

 

befogadó-kép: 200 

fő 

patkó étterem 

üzlet alapterülete: 

140 m
2 

 

kereskedelmi tev. 

jellege: vendéglá-

tás. 
 

 

ny: h-

cs11.30- 22 

p-szo-vas: 

11.30-24 óra 

 

megszűnt 

10539/201

0. 

2010.10.29

. napjától 

30.  Zöldfa Vendéglő és 

vendégház Kereske-

delmi BT adó: 

21070912 2 13 tel: 

20/355-84-27 Balom 

Judit és Bátovszki 

György szh. Csömör 

Szőlő u 14. 

Szabadság 

út 102/B. 

Hrsz. 

2895/1 

3162/12/2

009. 

ny.: 

13/2009 

2130 italüzlet 

2140 vendégl. 

2400 

rebdezv.étkezte

tés 

80 m2 kereskedelmi tev. 

jellege vendéglátás 

ny: 9-22 megszűnt 

3162/2009. 

10 18. 

(végzés) 

  

 

 
 


