Üzletek adatai
Nyilvántartási
szám:

Nyilvántartásba
vétel
dátuma:

2 2007.07.02

Üzlet címe:

Üzemeltető:

Típus:

Termékek
Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági
felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona,
nyersbőr, toll stb.)

2252 Tóalmás
RUSAINÉ TÓTH
Deák Ferenc út 8. TERÉZIA

Bejelent
és
köteles

2252 Tóalmás Fő
URBÁN FERENCNÉ
utca 114.

Bejelent Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
és
köteles margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel

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

11 1990.06.12

stb.)

12 1997.07.14

15 1997.07.16

22 1997.08.19

2252 Tóalmás
Attila utca 33.

2252 Tóalmás
Kossuth Lajos út
86.

MAGYAR KFT.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs |
Bejelent Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
és
köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.)

ANTAL LÁSZLÓNÉ

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
Bejelent varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos
háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) |
és és
Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Papír- és
engedély írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Tapéta, padlóburkoló,
köteles szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs
termék | Ipari vegyi áru | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek

2252 Tóalmás Fő
KISS FERENC
utca 145.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs |
Bejelent Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
és és
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
engedély Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
köteles tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria |
Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Háztartási tüzelőanyag | Palackos gáz

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

23 2001.11.29

2252 Tóalmás
Béke utca 50.

Bejelent Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény,
édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
HEGYI ÉS TÁRSA BT. és
köteles jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

32 1997.08.21

2252 Tóalmás
Béke utca 81.

34 1993.09.17

2252 Tóalmás
Béke utca 78.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék

URBÁN PÁL

Bejelent
és
köteles

VÁGÓ JÓZSEFNÉ

Bejelent
Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Háztartási tüzelőanyag | Palackos gáz | Tapéta,
és és
padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes
engedély osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag
köteles

37 1997.08.22

2252 Tóalmás
Árpád utca 35.

NÉMETH MÁRIA

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil
(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
Bejelent kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
és
kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
köteles babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Audiovizuális
termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány |
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer,
vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és
ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

45 1998.04.07

2252 Tóalmás
Béke utca 12.

VÁGÓ JÓZSEFNÉ

Bejelent
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru
és
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
köteles

47 1998.04.22

2252 Tóalmás Pf. RINHOFFER
1501/34
MIHÁLYNÉ

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve
Bejelent palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és
gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
és
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
köteles Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos
háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és
videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag
| Szaniteráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír-és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű- és
Bejelent motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű- kenőanyag, hűtőanyag és
és és
adalékanyag | Háztartási tüzelőanyag | Palackos gáz | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz
engedély (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
köteles stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék,
ortopéd cipő, mankó stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeticikk |
Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlékés ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Egyéb (jelölje meg)

50 2013.06.21

2252 Tóalmás
Béke utca 1.

53 2012.03.29

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Bútor,
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági
Bejelent cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv |
2252 Tóalmás Fő
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) |
MAGYAR POSTA ZRT. és
Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Sportszer, sporteszköz
utca 67.
köteles (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék,
ortopéd cipő, mankó stb.) | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai termék | Kreatív-hobbi és dekorációs
termék

56 1999.06.07

2252 Tóalmás Pf.
BUBLOS KATALIN
STRANDFÜRDŐ

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
Bejelent varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
és
babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papírköteles és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Sportszer,
sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.) | Játékáru | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

60 2014.07.03

2252 Tóalmás

Bejelent Vasáru, barkács, és építési anyag | Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,

SZABÓ MARGIT

TÖRÖK ZSOLT

autógáz, gépjármű- kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
és és
engedély növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági
köteles felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -

Jókai utca 23.

tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés | Ásványolaj

73 2014.03.10

2252 Tóalmás
Béke utca 22/A.

TÓALMÁS BT.

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital |
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény,
édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
| Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej,
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) |
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet,
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
Bejelent hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) |
és
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk
köteles stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk |Audiovizuális termék (zeneiés videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer,
művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és
ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális
termék | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal,
zsineg stb.) | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru |
Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

75 2015.06.05

2252 Tóalmás Pf.
MARÓ SÁNDORNÉ
STRANDFÜRDŐ

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve
Bejelent palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt
és
és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás,
köteles étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.)

77 2001.07.24

2252 Tóalmás
Moszkva utca 5.

Bejelent
és
köteles

78 2001.07.24

2252 Tóalmás Fő
HÚSCSARNOK KFT.
utca 148.

MICSINAI ISTVÁN

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

Bejelent
Hús-és hentesáru | Hal
és
köteles

86 2014.01.22

94 2004.07.22

96 2004.10.20

101 2012.10.24

Élelmiszer | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos,
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és
2252 Tóalmás
Bejelent hentesáru | Hal | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
HÚS-CSARNOK 2000
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított
Arany János utca
és
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
KFT.
2/A.
köteles száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány |
Számítógépes hardver- és szoftver termék | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

2252 Tóalmás
Kossuth Lajos út
84/A.

2252 Tóalmás
Béke utca 99.

BUBLOS
KERESKEDELMI KFT.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs |
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
Bejelent előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
és
köteles tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria |
Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

INCZÉDI IRÉN
BORBÁLA

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
Bejelent törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru,
tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházatés szőrmeáru, ruházati
és
kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
köteles babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Papír- és írószer,
művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti
cikk | Állateledel, takarmány | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

2252 Tóalmás Fő
XIN CHEN XIN KFT.
utca 60.

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,

Bejelent
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
és
varrócérna, gomb stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,

köteles

babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk |
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD
stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Óra-és ékszer | Játékáru | Virág
és kertészeti cikk | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Hangszer | Audió- és videóberendezés |
Telekommunikációs cikk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Sportszer,
sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Fotócikk | Díszműáru, műalkotás,
népművészeti és iparművészeti áru | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

102 2014.11.11

2252 Tóalmás Fő
ŐSZI-VILL KFT.
utca 60.

Bejelent
és
köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

106 2009.11.23

2252 Tóalmás
Táncsics Mihály
utca 17.

Bejelent
és
köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és
bőráru | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, és építési anyag
| Szaniteráru | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Számítógépes hardver- és szoftver
termék | Óra- és ékszer | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Egyéb (jelölje meg)

109 2007.12.13

2252 Tóalmás
Arany János utca JAN-MA KFT.
1.

Bejelent Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru
és
köteles (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

110 2008.01.24

2252 Tóalmás Fő DOMONKOS
utca 59.
JÁNOSNÉ

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Textil
(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
Bejelent varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Papír- és
és
köteles írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Virág és
kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk
(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

113 2009.09.14

KÓKA SPORT,
Bejelent palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Zöldség- és
2243 Kóka Dózsa
gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
KULTURÁLIS ÉS
és
György út 1.
KERESKEDELMI KFT. köteles előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb

PROFITECH BT.

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

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

114 2012.05.30

2252 Tóalmás
Béke utca 18.

115 2010.03.03

2252 Tóalmás Fő FÖLDESINÉ FEKETE-

SÖPY SÜTI KFT.

Bejelent
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Kenyér- és pékáru,
és
sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
köteles
Bejelent Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és

utca 61.

NAGY JUDIT

és
köteles

szeszes ital | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék |
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej,
tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Illatszer,
drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Cukrászati készítmény, édesipari termék

SÁRKÁNYKER KFT.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs |
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartásitextiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi
Bejelent ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermekruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási
és
köteles felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális
termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság, napilap,
folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes
hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer,
sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő,
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti
cikk | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék | Szexuális termék | Fotócikk | Optikai cikk |
Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

130 2012.05.04

2252 Tóalmás
Alsóboldogkáta
218/4

VÁLASZÚT SZ.O.R.I.

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve
Bejelent palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru
| Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert,
és
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított
köteles tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

132 2012.07.05

2252 Tóalmás
Kossuth Lajos út
145.

Bejelent
SZIGÜ TEMETKEZÉSI
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék
és
KFT.
köteles

128 2011.09.05

2252 Tóalmás
Béke utca 1.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs |

133 2012.10.01

2252 Tóalmás Pf.
MAGYAR KFT.
54/2.

Bejelent Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea,
és
köteles fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes

ital | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó
cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Virág és kertészeti cikk
| Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és ajándéktárgy
Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, sütőipari
termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
| Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

2252 Tóalmás Fő
SÁRKÁNYKER KFT.
utca 108.

Bejelent
és
köteles

135 2012.10.15

2252 Tóalmás Fő
SÁRKÁNYKER KFT.
utca 108.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs |
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) |
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztesalkoholtermék | Textil
(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
Bejelent kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
és
kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
köteles babaápolási cikk stb.) | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és
videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság,napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver
termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Palackos gáz | Sportszer, sporteszköz
(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel,
takarmány | Állatgyógyászati termék | Szexuális termék | Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és
ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

136 2014.06.16

Bejelent illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és
2252 Tóalmás
HÚS-CSARNOK 2000
hentesáru | Hal | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
és
Arany János utca KFT.
köteles cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított

134 2012.10.15

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

tejtermék stb.) | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék

138 2014.03.17

2252 Tóalmás
Rákóczi Ferenc út FÖLDESI ISTVÁN
19.

Bejelent
Temetkezési kellék
és
köteles

2252 Tóalmás
Béke utca 16/A.

Bejelent kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
és
köteles kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk |

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,

139 2014.04.07

SZABÓNÉ TELEK
KATALIN

Illatszer, drogéria | Óra- és ékszer | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

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

