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Nyilvántartási 

szám
Nyilvántartásba vétel dátuma Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Státusz Utolsó ellenőrzés Termékek Módosítási dátum Megszűnés dátum Alapterület Esemény megjegyzés

1 1/2013 2013.04.25 Gringó Presszó 9142 Rábapatona Imre utca 47 382 hrsz. Balázs Vincéné Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék 
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

60

2 1/2015 2015.01.13 Nemzeti Dohánybolt 9142 Rábapatona Kossuth Lajos utca 4. Maloun Tamás Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | 
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő 
termék

23

3 1/2018 2018.07.17 Kontra Richárd EV. 9142 Rábapatona Dózsa utca 23 Kontra Richárd Bejelentés köteles Aktív
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)

4 1/2017 2017.02.10 Barkácsbolt 9142 Rábapatona,Külső Rákóczi u. 72/B Tamita Kft. Bejelentés köteles Aktív
Ásványolaj | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Gépjármű-
kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 
üzemanyag

96

5 2/2011 2011.03.29 Derby büfé 9142 Rábapatona Zrínyi utca 86/5 
Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, 
Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.

Bejelentés köteles Aktív

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.)

40

6 2/2018 2018.08.30 Polgár Dóra Polgár Dóra Bejelentés köteles Aktív Kreatív-hobbi és dekorációs termék

7 2/2015 2015.04.17 750.sz ABC 9142 Rábapatona Rákóczi utca 84. COOP SZOLNOK ZRT Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | 
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 
hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, 
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és 
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 
Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 
cikk | Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 
videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 
Telekommunikációs cikk | 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 | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | 
Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő 
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | 
Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

2015.09.29 160

8 2/2013 2013.09.11 HOBBY ZOO 9142 Rábapatona, Külső-Rákóczi ut 149/B Balázs Ádám Bejelentés köteles Aktív Állateledel, takarmány 25
9 2/1997 1997.07.24 Orchidea Virágbolt 9142 Rábapatona Arany János utca 61. Bálint Jenőné Engedély köteles Aktív Virág és kertészeti cikk 15

10 2/1997 1997.07.24 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 9142 Rábapatona Arany János utca 61. Bálint Jenőné Engedély köteles Aktív
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Emlék- és ajándéktárgy

15

11 2/2012 2012.05.08 Vegyesbolt-Gazdabolt 9142 Rábapatona Győri utca 42/a 
VÉLAND Kereskedelmi és 
Szolgáltató K.F.T.

Engedély köteles Aktív

Dohánytermékek | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet 
hatálya alá tartozó termékek | Növényvédő szerek és hatóanyagaik | Alkoholtermék | 
Sör | Bor | Pezsgő | Dohánygyártmány | Dohányterméket kiegészítő termék | Festék, 
lakk | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22

12 3/2012 2012.08.30 GYÖNGYI DISZKONT 9142 Rábapatona István utca 5. Makra istvánné Engedély köteles Aktív

Dohánytermékek | A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 
gázolaj, LPG és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | 
Dohánygyártmány | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, 
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási 
készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD 
stb.) | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány 
stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -
hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | 
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 | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 
cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | 
Fotócikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi 
és dekorációs termék | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | 
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági nyersanyag, 
termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Palackos gáz

80

13 3/2006 2006.06.22 KUCKÓ CUKRÁSZDA 9142 Rábapatona Kossuth utca 4. Györe Gabriella Terézia Engedély köteles Aktív Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék 15
14 3/2006 2006.06.22 DIÓFA VENDÉGLŐ 9142 Rábapatona Rábaszer utca 2. Györe Gabriella Terézia Engedély köteles Aktív Dohánytermékek | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 250

15 3/2013 2013.09.30 4/b sz. üzem Nyugatmagyarországi Zrt. 9142 Rábapatona Rákóczi utca 85. 
Nyugatmagyarországi Kereskedelmi 
Vendéglátó és Szolgáltató ZRT.

Bejelentés köteles Aktív
Meleg-, hideg étel | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

60

16 3/2015 2015.04.17 751.sz ABC 9142 Rábapatona  Kossuthut 19. COOP SZOLNOK ZRT. Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | 
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 
hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Textil (szövet, 
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és 
kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 
Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 
cikk | Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és 
videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 
Telekommunikációs cikk | 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 | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | 
Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő 
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | 
Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy

2015.09.29 136

17 3/2016 2016.03.01 Hollós Fuvarozás Kft. 9142 Rábapatona Külső Rákóczi utca 70/a Hollós Fuvarozás Kft. Bejelentés köteles Aktív Vasáru, barkács, és építési anyag | Háztartási tüzelőanyag 18

18 3/2018 2018.12.18 Várvölgyi Edina Ev. 9142 Rábapatona Széchenyi út 9. Várvölgyi Edina Bejelentés köteles Aktív

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

19 3/2012 2012.04.06 Vegyesbolt Gazdabolt 9142 Rábapatona Győri utca 42/a 
VÉLAND Kereskedelmi és 
Szolgáltató K.F.T.

Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | 
Hangszer | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék 
(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, és építési anyag | 
Szaniteráru | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | 
Illatszer, drogéria | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | 
Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 
cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | 
Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

22

20 3/2017 2017.03.01 Bartis Alpár E.v. 9142 Rábapatona Rákóczi utca 82. Bartis Alpár Bejelentés köteles Aktív
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő)

15

21 4/2017 2017.05.04 Katica óvoda (főzőkonyha) 9142 Rábapatona Rákóczi utca 84. Ördögkonyha Kft. Bejelentés köteles Aktív Meleg-, hideg étel | Cukrászati készítmény, édesipari termék 95,74

22 4/2012 2012.04.11 NAGYKOCSMA 9142 Rábapatona Kossuth utca 15. 
Szalai-Török Vendéglátó és Korlátolt 
Felelősségü Társaság

Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | 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.)

230

23 4/2016 2016.03.25 Nemzeti Dohánybolt 9142 Rábapatona István utca 5. Makra Istvánné Bejelentés köteles Aktív

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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány | Egyéb (jelölje meg)

50

24 4/2013 2013.10.22 Használtruha bolt 9142 Rábapatona István utca 39. 306 hrsz. Árpási Frigyes Bejelentés köteles Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat 
(gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 
Lábbeli- és bőráru | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

16

25 5/2014 2014.05.27 TOM-JOE Egészség és Testépítő B.T. 9142 Rábapatona Zrínyi utca 32. 
TOM-JOY Egészség és Testépítő 
B.T.

Bejelentés köteles Aktív

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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, 
drogéria | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár 
és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Kreatív-hobbi és dekorációs 
termék

5

26 5/1997 1997.08.26 CLUB ITALBOLT 9142 Rábapatona Győri utca 28. Riedl Ilona Engedély köteles Aktív
Dohánytermékek | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

70

27 5/2012 2012.05.29 TÁPLÁLÓ- Vegyeskereskedés 9142 Rábapatona Rákóczi utca 30. Németh Gyula Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Állateledel, 
takarmány

30

28 6/1997 1997.08.21 BÜFÉ 9142 Rábapatona Zrínyi utca  
PRO PÁTRIA Vidéki Sport és 
Természetszeretet Alapítvány

Engedély köteles Aktív Dohánytermékek | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 80

29 6/2014 2014.06.06 TUTTI Élelmiszeripari KFT 9142 Rábapatona Pinkerét  1. TUTTI Élelmiszeripari KFT. Bejelentés köteles Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 
Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Egyéb (jelölje meg) | 
Egyéb (jelölje meg)

15
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30 7/2014 2014.07.28 Malomalja Söröző 9142 Rábapatona Szabadság út 33. PAITER JULIANNA Bejelentés köteles Aktív
Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék

75

31 7/2017 2017.10.19 FMANIA 9142 Rábapatona Dózsa utca 24. Darázs Péterné Bejelentés köteles Aktív

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Játékáru | Kreatív-hobbi és dekorációs 
termék

10

32 8/2010 2010.04.30 BÁla Butik 9142 Rábapatona Arany János utca 61. Bálint Jenőné Bejelentés köteles Aktív
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség)

9

33 9/2012 2012.08.31 GYÖNGYI DISZKONT 9142 Rábapatona  István utca 5. Makra Istvánné Bejelentés köteles Aktív

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és 
gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, 
túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő 
szer stb.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat 
(gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | 
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | 
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, és 
építési anyag | Szaniteráru | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és 
írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki 
adóról szóló törvény szerinti üzemanyag | 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 | Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, 
zsineg stb.) | Fotócikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | 
Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész 
és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági 
nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) | Palackos gáz

60

34 9/1998 1998.03.02 Rábapatona Postabolt 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. MAGYAR POSTA ZRT. Engedély köteles Aktív
Dohánytermékek | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

2009.10.21 50

35 12/2003 2003.07.02 VIOLA VIRÁGBOLT 9142 Rábapatona Szabadság út 27. Leményi Ibolya Engedély köteles Aktív Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy 30
36 15/2004 2004.05.14 Kölcsönző 9142 Rábapatona Báthori utca 8/a Nagy Gyula Engedély köteles Aktív Egyéb (jelölje meg) 30

37 17/2000 2000.10.13 Barkácsbolt 9142 Rábapatona Külső Rákóczi utca 72/b 
TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

Engedély köteles Aktív

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 
termékek | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti 
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag | Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és 
villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | 
Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Számítógépes hardver- 
és szoftver termék | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Virág és kertészeti 
cikk | Kedvtelésből tartott állat

2008.01.20 96

38 25/2006 2006.07.26 750.sz. ABC 9142 Rábapatona Rákóczi utca 84. 
COOP Szolnok Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő RT.

Engedély köteles Aktív

Dohánytermékek | A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 
gázolaj, LPG és az üzemanyag | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag | 
Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, 
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
stb.) | Játékáru | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Emlék- és ajándéktárgy

2011.06.02 300

39 25/2006 2006.07.26 751.sz. ABC 9142 Rábapatona Kossuth utca 19. 
COOP Szolnok Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő RT.

Engedély köteles Aktív

Dohánytermékek | A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú 
gázolaj, LPG és az üzemanyag | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, 
kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag | 
Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, 
édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, 
sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, 
varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 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 | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők 
stb.) | Játékáru | 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

2011.06.02 280

40 28/1997 1997.08.25 FRISS KÖZÉRT 9142 Rábapatona Rákóczi utca 63. Kálócziné Fehér Anikó Engedély köteles Aktív

Dohánytermékek | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket kiegészítő 
termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

2006.11.21 40

41 32/2009 2009.06.29 Hollós BT. 9142 Rábapatona Külső Rákóczi utca 70/a Hollós BT. "felszámolás alatt" Engedély köteles Aktív

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 
termékek | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti 
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag | Festék, lakk | Vasáru, 
barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Háztartási tüzelőanyag

20

42 36/2009 2009.09.30 HÚSBOLT 9142 Rábapatona Rákóczi utca 1. 
BNS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.

Engedély köteles Aktív

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és 
hentesáru | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 
ecet, méz, bébiétel stb.)

18

43 39/2019 2019.04.02 Kovács-Bartusek Szabolcs EV. 9142 Rábapatona Szabadság út 9 Kovács-Bartusek Szabolcs Bejelentés köteles Aktív Háztartási tüzelőanyag
44 40/2019 2019.04.17 Abroncs Center 9142 Rábapatona Széchenyi út 38 Barta Dávid Bejelentés köteles Aktív Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék

45 41/2019 2019.04.29 Százszorszép virágüzlet 9142 Rábapatona István utca  Burkusné Maidics Renáta Bejelentés köteles Aktív

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | 
Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | 
Egyéb (jelölje meg)

25

46 42/2019 2019.05.08 Viola virágbolt 9142 Rábapatona Hunyadi utca 16. Leményi Ibolya Bejelentés köteles Aktív

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) | Illatszer, drogéria | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, 
zsineg stb.) | Temetkezési kellék | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és 
dekorációs termék

78

47 43/2019 2019.06.07 ABRONCS CENTER 9142 Rábapatona Széchenyi út 38 Barta Dávid Bejelentés köteles Aktív Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 15
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