
K k d l i t ék é  f áj

Nev e Címe Székhely e Cégjegy zékszáma Ny ilv ántartási száma
 (egy éni v állalkozó esetén)

Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)

Statisztikai száma Címe Működési terület és útv onal
(mozgóbolt esetén)

működési terület jegy zéke
a működési területév el érintett települések, 

v agy  a megy e, illetv e az országos jelleg megjelölése
(üzleten kív üli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében) 

közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön f oly tatott értékesítés 

esetén) 

Termék f orgalmazása céljából szerv ezett utazás
 v agy  tartott rendezv ény  hely e és időpontja,

 illetv e a szerv ezett utazás
 keretében tartott rendezv ény  esetén

 az utazás indulási és célhely e, v alamint az utazás időpontja
 (üzleten kív üli kereskedelem esetén)

Tev ékeny ség hely e szerinti bontásban 
 (a Kertv . 3. § (4) bekezdése szerint)

Ny itv atartása
(napi/heti)

Címe Hely rajzi száma Elnev ezése Alapterülete (m2)
Bef ogadóképessége

 (v endéglátó üzlet esetén) 

Vásárlók köny v e  használatba v ételének időpontja
(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) 

bekezdése szerinti esetben)

Árusítótér nettó alapterülete
(napi f ogy asztási cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
v árakozóhely ek száma

(napi f ogy asztási cikket értékesítő 
üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
v árakozóhely ek (telekhatártól mért 

táv olsága és elhely ezése)
(napi f ogy asztási cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Megnev ezés és sorszám
 a 3. melléklet alapján

(üzletköteles termék esetén)

Megnev ezés és sorszám
 a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) bekezdése 
szerintiek megnev ezése

Kereskedelmi ügy nöki
tev ékeny ség

Kiskereskedelem
 (megjelölv e a 
v endéglátást, 

amenny iben ily en 
tev ékeny séget f oly tat)

Nagy kereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 29.) 
Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésben 
meghatározott

 tev ékeny séget

Termékek köre Termékek megnev ezése Engedély t kiállító
 hatóság

Engedély szám Engedély  hatály a Megkezdése Módosítása Megszűnése

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 2 / 2009
B) 97/2010

Bene Tiborné 3070 Bátony tereny e,
Béke út 90.

19485483 60247364-
4778-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Béke út 90.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:30-15:30
Szo: 7:30-12:00

3723 Gazdabolt 100  m2 2009 10.15. 21. háztartási tisztítószer, v egy i áru, 
növ ény v édő szerek, és hatóany agaik

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk ; 14.Vasáru, barkács, és 
építési any ag; 26.Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb.); 30. Virág és kertészeti cikk; 32. 
Állateledel, takarmány ;    33. Állatgy ógy ászati 
termék;

kiskereskedelem nem nem 2011 05.23. 2017.09.18

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 3 / 2009 Hamberti Kf t

3078 Bátony tereny e,
Kúria út 13. 12-09-006355

14859797-
5610-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
József  A. út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 
7:00-15:00 1593

Hamberti
Falatozó 12  m2 2-5  f ő 2009 10.12.

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb ); 

dohány áru, szeszes ital
kiskereskedelem - 

v endéglátás

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal

313/02/KüE/0018 2009.10.19

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 6 / 2009 Pusztai Ernő András

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 55 9117432 64251802

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 

38.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 10:00-14:00
16:00-20:00

Palackozott 
Italok Boltja 78  m2 2009 10.28.

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital ;   1.9; Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.), 1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);
17. Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ; 
18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.);   27.Játékáru;  42.Díszműáru, 
műalkotás, népműv észeti és iparműv észeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy .

szeszes ital kiskereskedelem 2011.11.01

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 8 / 2009 Molnárné Blaskov ics Blanka 3078 Bátony tereny e, 
Madách út 59.

17574681 60022350-
4711-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Sport út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség,

közterületi értékesítés,

H-P: 7:00-16:00
Szo: 7:00-13:00

Kis Mini Bolt 2009 10.31.

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.5. Hús-és 
hentesáru ; 1.7. Zöldség- és gy ümölcs,;
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék  1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.); 1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);  3.  Textil 
(szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, stb.); 4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő).   7.Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk; 17. Újság, 
napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ;   18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.);   20.Illatszer, drogéria; 27. Játékáru; 32. 
Állateledel, takarmány ; 43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2009 10.30.

2013 01.18.
2013 06.21.

(új szám: 
A) 293/2013)

2017.06.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A)  9 / 2009 Varga Tamásné

3070 Bátony tereny e,
Lengy endi út 46 19268716

60227294-
0240 231 12 Bátony tereny e, Tar,  Mátrav erebély , Pásztó

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem 2009.11.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 10 / 2009 Szalainé Gortv a Anita 3070 Bátony tereny e,
Szabadság út 16.

4626776 49220247-
5248-231-12

országos (közterület, piac, v ásár)

közterületi  értékesítés,
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség),
30.Virág és kertészeti cikk;    
59. Egy éb

kiskereskedelem 2009.11.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 11 / 2009 Suly ok Péter

3070 Bátony tereny e, 
Patak út 1 1823747

61269879-
0240 231 12 Nógrád és Hev es Megy e

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 12 / 2009 Suly ok Péter

3070 Bátony tereny e, 
Patak út 1 1823747

61269879-
0240 231 12 Nógrád és Hev es Megy e

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 13 / 2009

IVACS  Vendéglátóipari Ker. és 
Szolg. Kf t

3078 Bátony tereny e,
Dobó út 4. 12-06-004678

2039752-
5211-212-13

3078 
Bátony tereny

e, 
1316/13/B  

hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség,

 üzleten kív üli kereskedelem

H-P: 7:00-18:00
Szo: 7:00-24:00

3078 Bátony tereny e, 
1316/13/B  hrsz.

Káv ézó és
Grill Bár 160 m2 20  f ő 2009 11.20.

1.1.Meleg-, hideg étel. 1.2.Káv éital, alkoholmentes- 
és szeszes ital ; 1.4. Cukrászati készítmény , 
édesipari termék; 1.9. Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás nem igen

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal

313/02/KüE/0016 2009.11.24 2010.09.24

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 15/2009
B) 4/ 2009 Szeberény i Péter

3104 Salgótarján
Hársf a út 29. 19512508

60250579-
4719-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 7.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo-V: 8:00-14:00 2405 Krajcár Vegy esbolt 24  m2 2009 11.06. 21) háztartási tisztítószer, v egy i áru

1. Élelmiszer 1.1 Meleg-, hideg étel;  1.3 
Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;    1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb; 3.Textil 
(szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, stb.);  4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, stb) ; 7. . Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk    
11. Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, 
CD, DVD stb.); 
18.Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb ;  20.Illatszer, drogéria; 25. Óra- és 
ékszer;   26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb.) 27.Játékáru; 43. Emlék- és 
ajándéktárgy  ; 46.Használtcikk (használt köny v , 
ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb 
használtcikk, régiség); 59.Egy éb ;

dohány áru kiskereskedelem 2009 11.06. 2013.01.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 17 / 2009
B) 6 / 2010 Zagy iné Szekeres Katalin

3146 Mátrav erebély
Rákóczi út 17. 4952605

61020629-
4722-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 1.  

f sz/1

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-18:00
Szo: 7:00-14:00
V: 7:00-12:00

3784/A/2  hrsz.
Vegy es- 

Kereskedés 39  m2 2009 12.16. 21) háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital ;    1.7. Zöldség- 
és gy ümölcs ;   1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék, ;  1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.)    1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb;  18;. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb. 
32.Állateledel, takarmány  

szeszes ital, dohány termék kiskereskedelem

2.: hús és hentesáru
4.: tej, tejtermék

6.: cukrászati 
készítmény ek

Hűtést igény lő előhűtött, 
gy orsf agy asztott hús,gy ári 

csomagolású 
húskészítmény ek,  

tej,tejtermék,
cukrászati készítmény ek

Pásztói Járási 
Hiv atal

NO-031/01/18-
1/2015

313/02/KüE/310
2010 02.16. 2015 01.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 18 / 2009

Zagy v av ölgy e
 Keszty űkészítő Kf t

3078 Bátony tereny e,
Madách út 15. 12-09-000487/90

10378539-
1392-113-00 Magy arország csomagküldő kereskedelem

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru  tű  v arrócérna  gomb stb );

2009 12.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 19 / 2009
B) 5 / 2010 Susán Tamás

3070 Bátony tereny e, 
Kossuth út 27. 2731804

61318447-
5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 

27

rendezv ény  alkalmáv al  az ország egészére kiterjed
üzletben f oly tatott kereskedelmi  

tev ékeny ség,
 üzleten kív üli kereskedelem,

H-V: 9:00-22:00 3768 / E / 2
OLD FISH 
PIZZÉRIA 207 50  f ő 2010 01.10.

1.1 Meleg-, hideg étel; 1.2.Káv éital, alkoholmentes- 
és szeszes ital ;1.4 Cukrászati készítmény , 
édesipari termék; 1.9 Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb; 

dohány áru, szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás nem nem 2010 01.11.
2011 11.14.
2013 07.02. 2019.04.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 20 / 2010 Dr. Sándor Nikoletta

3060 Pásztó
Cserhát ltp. 24 14364934

49290659-
5248-231-12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 43.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 8:00 - 17:00

Arany szem, kuty a, 
cica kozmetika
Állateledel és 

f elszerelési bolt

35 2010 01.18. 32. Állateledel, takarmány ;    59. Egy éb; kiskereskedelem 2010 01.18 2015 01.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 21 / 2010 Kecskés Gy örgy

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 5. 2849151 49019793

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 5

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

K-Sze: 7:00-14:00
CS-Szo:7:00-16:00 Húsbolt 70 2000 01.19.

1.1. Meleg-, hideg étel; (hurka-kolbász sütés, 
f rissen sült húsok, halak) kiskereskedelem

Pásztó Kerületi 
Állaetgészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal

313/02/KüE/0029 2010.02.10

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 22 / 2010 Delta Del Kf t

3070 Bátony tereny e,
Zöldf a út 28. 12-09-004581

13431659-
7210-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 35

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 8:00-16:00

Papír-Írószer
Számítástechnikai

Szaküzlet
127 2007 08.27.

18.Papír- és  írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.); 19. Számítógépes hardv er- és 
szof tv er termék;    59. Egy éb

kiskereskedelem 2010.02.15 2012.10.19

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 23 / 2010 Jászai Nagy   Istv ánné 3070 Bátony tereny e, 
Madách út 4/c.

6021823 6334851-
4776-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

4/c.

Bátony tereny e, rendezv ény  alkalmáv al országos jelleg

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség;  v ásáron v . piacon 

f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség; 
közterületi értékesítés; üzleten kív üli 

kereskedelem; 

H-P: 8:00-16:00
Sz:8:00-13:00
V: 8:00-13:00

Írisz v irág-
 és ajándékbolt

43  m2 2003 04.18.

7; Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   20.Illatszer, drogéria ;   
25. Óra- és ékszer; 27.Játékáru;  30. Virág és 
kertészeti cikk. 40. Kegy tárgy , kegy szer, egy házi 
cikk; 43; Emlék- és ajándéktárgy ;  45. Kreatív -
hobbi és dekorációs termék;

kiskereskedelem 2010.02.15

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 24 / 2010
B) 7 / 2010 Fibertel Kf t

6000 Kecskemét
Pásthy  Károly

út 4.  IV /8.
03-09-117733

14677809-
4321-113-03

3070 
Bátony tereny

e, 
Alkotmány  út 

50.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-11:00
K-P: 7:00-14:00
Szo:7:00-11:00

4696
Élelmiszer

Vegy esbolt 30  m2 21) háztartási tisztítószer, v egy i áru
24. palackos gáz

1.3;Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital   1.5. Hús-és 
hentesáru;   1.7. Zöldség- és gy ümölcs;   1.8. 
Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;  1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb;  1.10;Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.),   1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);    18.Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb ) ;   20  Illatszer  drogéria;   24  Palackos gáz;  

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem 2006.07.12

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 25 / 2010

Tiszta Autó Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt.

3078 Bátony tereny e,
Bajcsy -Zs. út 31. 12-06-005045

22158242-
5020-212-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 98.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 8:00-20:00
P: 8:00-21:00
V: 9:00-21:00

3184/3hrsz Italbolt 50 13  dohány termék

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb) 2. dohány áru; 59. Egy éb

dohány termék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem
-v endéglátás igen igen 2008 02.04. 2010 03.11. 2013.12.12

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 26 / 2010 Alapi Norbert 3064 Szurdokpüspöki 

Szabadság u. 53. 44659289
71716468-4776-231-

00

3070 
Bátony tereny

e,
 Béke út 11.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Sz: 5:00-21:00      
  V: 6:00-21:00 Italbolt 30  m2 18  f ő

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes 
ital;1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.) ;   1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb )

kiskereskedelem
-v endéglátás igen igen 2010 02.26. 2016.03.11 2018 02.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 27 / 2010
B) 10 / 2010 Palóc Nagy kereskedelmi Kf t

3104 Salgótarján
Ipari Park,
Park út 9.

12-09-001032
10534485-

4637-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P:5:30-18:00
Szo: 6:00-18:00

V: Zárv a
78 CBA Élelmiszer 750  m2 2006 11.06.

dohány termék, háztartási tisztítószer, 
v egy i áru

1.1.Meleg-, hideg étel;  1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital,   1.4. Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;   1.5. Hús-és hentesáru  1.6. 
Hal;   1.7. Zöldség- és gy ümölcs;  1.8. Keny ér- 
és pékáru, sütőipari termék,  1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb;  1.10. Tej, 
tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék 
stb.),   1.11.  Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),  17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;   18.Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);   20. 
Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;  24. Palackos gáz;  27.Játékáru;  30. 
Virág és kertészeti cikk;  32.Állateledel, 
takarmány ;   43. Emlék- és ajándéktárgy ; 
59.Egy éb;

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem 2010 02.10
2015 03.09.
2016.06.22
2016.08.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 28 / 2010 Alapi Norbert 3064 Szurdokpüspöki 

Szabadság u. 53. 44659289
71716468-4776-231-

00

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 5:00-21:00 Borozó 40

1.2; Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.9; 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.)  1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb )

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem
-v endéglátás igen igen 2016.03.11 2018 02.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 29 / 2010
B) 103/2014 Fekete László 3078 Bátony tereny e,

Madách út 14. 4585312
49079931-

4540-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Madách út 14.

Magy arország
üzletben f oly tatott kereskedelmi 

tev ékeny ség
H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-12:00 Fekete Motors 80 1990 07.01.

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);  6. 
Lábbeli- és bőráru;   14. Vasáru, barkács, és 
építési any ag;  26.Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb.);  49.Személy gépjármű és egy éb 
gépjármű-alkatrész és -tartozék; 50.Motorkerékpár, 
motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;  59. Egy éb;

kiskereskedelem 1990 03.19.

1997 09.15.
2000 11.21.
2008 05.26.
2008 06.25.
2008 09.22.
2014 01.30
2014 03.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 30 / 2010 Mikromask Studio Reklám és 
Szolg. Bt.

3070 Bátony tereny e, 
Aradi út 5.

12-06-002492 24041922-
7311-212-12

v ásáron v . piacon f oly tatott  
kereskedelmi tev ékeny ség

1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )  27  Játékáru;   43 Emlék  és ajándéktárgy  

kiskereskedelem 2010 04.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 31 / 2010
B) 64 / 2010

Red Scorpions Kf t 5100 Jászberény ,
Ady  E. út 37

16-09-006956 12881109-
8020-113-16

3078 
Btereny e,Mak
arenkó út 24.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P:6:00-12:00
Szo-V: 6:00-9:00

Élelmiszer jellegű
v egy es üzlet

25 2010 04.27. dohány áru, tisztítószer, v egy i áru,

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital ;  1.7.Zöldség- és 
gy ümölcs ;   1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék; 1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.),1.11.Egy éb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb 
magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, 
f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.),  20. Illatszer, 
drogéria;

dohány áru, szeszes ital, kiskereskedelem 2006 11.06. 2010 04.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 32 / 2010 Vas Zoltán 3078 Bátony tereny e, 
Zríny i út 13.

4628204 49087330-
4752-231-12

3078 
Bátony tereny

e, Zríny i út 
13.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:30-16:00
Szo: 8:30-12:00

Vegy es Iparcikk 45

3;  Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.); 4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);   5.  Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);  6. Lábbeli- és bőráru;   7; Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   9;  Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;  10;  Audió- és 
v ideóberendezés; 11; Audiov izuális termék (zenei- 
és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.);  12. 
Telekommunikációs cikk;   16. Köny v ;  18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.); 19. Számítógépes hardv er- és szof tv er 
termék;     27; Játékáru;  37.Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer, 
termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg 
stb.);  43. Emlék- és ajándéktárgy ;  
46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség ;    

ásv ány olaj. kiskereskedelem 2010 05.03.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 33 / 2010
B) 14 / 2010 Susán Tamás

3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 27. 2731804

61318447-
5610-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

16.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 10:00-22:00 1599 Kiskakas Vendéglő 50 20 2010 05.04. dohány termék,

1.1. Meleg-, hideg étel;    1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.4: Cukrászati 
készítmény , édesipari termék,  1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 
2. Dohány terméket kiegészítő termék;

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2010.05.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 34 / 2010
B) 15/ 2010 Susán Tamás 3070 Bátony tereny e,

Kossuth út 27. 2731804
61318447-

5610-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

16

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 10:00-22:00 1599

Kiskakas Vendéglő
(Pizzéria) 50 20 dohány termék,

1.1. Meleg-hideg étel;    1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   2. 
Dohány terméket kiegészítő termék;

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2010 05.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 35/ 2010 SODEXO Magy arország  Kf t

1143 Budapest,
Ilka u.31. 01-09-260385

10798274-
5629-113-01

3078 
Bátony tereny

e,
Jászai út 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 6:00-15:00

3310 Kossuth
 Diákétterem 140 90 2007 05.22. 1.1 Meleg-, hideg étel

kiskereskedelem-
v endéglátás nem nem 2008 10.20 2015 06.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 36/ 2010 SODEXO Magy arország  Kf t

1143 Budapest,
Ilka u.31. 01-09-260385

10798274-
5629-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Iskola út 15-

17  

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 6:00-15:00

3312 Bartók 
Diákétterem 220 105 2007 05.22. 1.1 Meleg-, hideg étel

kiskereskedelem-
v endéglátás nem nem 2008 10.20 2015 06.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 37 / 2010 SODEXO Magy arország  Kf t

1143 Budapest,
Ilka u.31. 01-09-260385

10798274-
5629-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 39

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 6:00-15:00

3313 Fáy  András
Diákétterem 110 80 2007 05.22. 1.1 Meleg-, hideg étel

kiskereskedelem-
v endéglátás 2010 05.04. 2011 11.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 37 / 2010 

Nógrád Megy ei
Önkormány zat  Ellátó

Szerv ezete

3100 Salgótarján
Rákóczi út 36.

15453208-
8110-322-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 39.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 11:00-14:00
        16:00-19:00

Tálalókony ha 25 30-50  f ő 1.1 Meleg-, hideg étel kiskereskedelem-
v endéglátás

.1.1 Vendéglátó-ipari termék

Pásztó Járási 
Hiv atal

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/
KüE/140

2011 11.30. 2012 09.10.
2013 05.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 38 / 2010 Sándor Gy örgy né

3070 Bátony tereny e,
Diák út 8. 20794887

60431332-
4779-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 37

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-16:00
Szo: 9:00-12:00

Használt Ruha
Kereskedés 47  m2

46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem nagy kereskedelem 2010 05.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 41 / 2010 Sláger DD Kf t

1138 Budapest
Gy öngy ösi út 6. 01-09-925310

14902871-
6831-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 62

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 8:00-13:00 Sláger Ruha Cipő 38

4; Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő   6; 
Lábbeli- és bőráru  27. Játékáru;   43.Emlék- és 
ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2010 05.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 42 / 2010 Zaty kó Istv án

3078 Bátony tereny e,
Fazekas út 11.

49055036-
5032-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 59

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00 Autósbolt 25

49. Személy gépjármű és egy éb gépjármű-
alkatrész és -tartozék kiskereskedelem 1997 02. 28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 43 / 2010 R+B Kf t

3078 Bátony tereny e,
Básty a út 13.

11201690-
5010-212-12

3078 
Bátony tereny

e,
Zríny i út 122  

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség;

csomagküldő kereskedelem (országos)

H-P: 9:00-17:00
Szo: 8:00-12:00 1192

R+B Kerékpár 
szaküzlete 50

26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);

kiskereskedelem nagy kereskedelem 1997 03.26 2012.04.05

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 44 / 2010 Mátra Autó Bázis Kf t

3070 Bátony tereny e,
Rózsás út 2.

11204961-
5010-113-12

Bátony tereny
e, 

Ipari Park 
932 / 12 hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Bátony tereny e, 
Ipari Park 

932 / 12 hrsz

Gépjárműv ek
Szaküzlete 50 47. Személy gépjármű; kiskereskedelem 1997 05.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 45 / 2010
B) 17 / 2010 MOL Gázipari Zrt

Budapest,
Október 23 út 18. 01-10-041683

10625790-
5042-114-44

3078 
Bátony tereny

e, 
21-es f őút  

1016/4  hrsz.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 6:00-21:00 naponta

Bátony tereny e, 
21-es f őút  1016/4  hrsz.

Üzemany agtöltő
állomás 110  m2 A és B tűzv eszély ességi any ag

1. Élelmiszer;   1.3. Csomagolt káv é, dobozos, 
illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.9.  Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),  2.Dohány terméket kiegészítő termék;  12. 
Telekommunikációs cikk;   14. Vasáru, barkács, 
és építési any ag;  17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;   18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  22. 
Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, adalékany ag 
és a jöv edéki adóról szóló törv ény  szerinti 
üzemany ag;  27.Játékáru ;   38.Fotócikk ; 49. 
Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és 
-tartozék; 

kiskereskedelem nem nem 1997 05.21
2013 10.24.
2014 12.18.
2016.06.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 46/ 2010
B) 18/2010 Bárdos Dezső

3060 Pásztó,
Fő út 17. 49135804

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 9:00-21:00 3809 Kocsma 38 30  f ő 1.2 Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 1997 05.22 2013 06.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 47 / 2010 Futó Ernőné

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 207. 49061226-1-32

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00
Szo: 7:00-13:00 Virág, ajándék 12

30.Virág és kertészeti cikk;  43. Emlék- és 
ajándéktárgy ; kiskereskedelem 1997 05.22.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 47 / 2010 Futó Ernőné

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 207. 49061226-1-32

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Frézia v irágbolt

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  30. Virág és kertészeti 
cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy ; 

kiskereskedelem 1993.02.28 2013 02.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 48 / 2010 Aulich Antalné

3078 Bátony tereny e,
Árpád út 9. 49082311

3078 
Bátony tereny

e, 
Árpád út 9.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-12:00

Arzenál Vegy es 
Iparcikk 15 2016.04.04

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, 
háztartási textiltermék, lakástextília, stb.);   
4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);  
7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   18 Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  
27  Játékáru;

kiskereskedelem 1997 05.26. 2016.04.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 49 / 2010 Bán Bt. 3142 Mátraszele,
Szabadság út 86.

23250127-
5521-212-10

3078 
Bátony tereny

e,
 Honv éd út 

32.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 5:00-21:00 2337 Kiskocsma 19 1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital szeszes ital kiskereskedelem-
v endéglátás

1997 05.30

2004.03.25.

B)19/2010
működési 
engedély  
bev onv a

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 50 / 2010 Bakos Gy uláné

3070 Bátony tereny e,
Jószerencsét út 6. 49118201

3070 
Bátony tereny

e,
Rimay  út 22

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-13:00 Bizi Bazár 28

46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) kiskereskedelem 1997 06.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 51 / 2010 Kató néni  Kf t

3078 Bátony tereny e,
Madách út 59/b

11210681-
5130-113-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 
5910 hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

3078 Bátony tereny e,
 Madách út 5910 hrsz. Kató néni turkáló 25

46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) kiskereskedelem 1997 06.27.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatókról, üzletekről és működési engedéllyel rendelkező üzletekről vezetett nyilvántartás

Megye: Nógrád megye

Kereskedelmi hatóság

A közhiteles 
nyilvántartás
elérhetősége
(honlap link)

Nyilvántartásba vétel
 száma

Kereskedő Az üzletben folytat-e Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén Kereskedelmi tevékenységKereskedelmi tevékenység helye Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Tevékenység jellege



Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 52 / 2010
B) 20 /2010 Bátony   Uniker Kf t

3070 Bátony tereny e,
Szécheny i út 17. 12-09-001970

11203520-
5211-212-12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 37

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-14:00
SZO: 6:00-12:00 3782

Élelmiszer jellegű
v egy es üzlet 38 1.Élelmiszer szeszes ital kiskereskedelem 1997 07.25.

2017.08.25 
2019. 06. 20. 

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 53 / 2010 Sramkó és Társa Kf t

3078 Bátony tereny e,
Gy ermekek útja 11. 11203764

3078 
Bátony tereny

e,
Kosztolány i út 

19

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség;

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség;

K-P: 5:00-9:00
Szo: 5:00-8:00 Laczkó Keny ér 8 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék kiskereskedelem 1997 07.25. 2012.03.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 54 / 2010 Sramkó és Társa Kf t

3078 Bátony tereny e,
Gy ermekek útja 11. 11203764

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség K-CS: 9:00-11:00 Keny ér-Pékáru 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék kiskereskedelem 1997 07.19. 2012.03.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 55 / 2010 Dóra Bt 3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 14

24008796-
5220-214-12

3070 
Bátony tereny
e, Iskola út 8-

10; 
3070 

Bátony tereny
e Ózdi út 14.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-13:00
H-P: 7:00-16:30
Szo: 7:00-13:00

Iskola Büf é
Zöldség-Gy ümölcs 

Bolt
8

1.Élelmiszer;  1.3. Csomagolt káv é, dobozos, 
illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.7.Zöldség- és gy ümölcs;   1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   
1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.;  1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
stb);   18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.);   26. Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as 
f elszerelés, kiegészítők stb.);  27.Játékáru ;  29. 
Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 
37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növ ény v édő szer, termésnöv elő any ag, stb.;  
43.Emlék- és ajándéktárgy ;   45.Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem 1997 07.25. 2018 08.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 56 / 2010
B) 21 / 2010

Király  József 3078 Bátony tereny e,
Básty a út 17.

49200043

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 12.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-12:00

3728/12. hrsz Műszaki Bolt 62

7.Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   9.Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;    10. Audió- és 
v ideóberendezés;    11. Audiov izuális termék 
(zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.);   
12.Telekommunikációs cikk;  13. Festék, lakk;   
14. Vasáru, barkács, és építési any ag;   15. 
Szaniteráru;   25. Óra- és ékszer;   26. Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as 
f elszerelés, kiegészítők stb;   49. 
Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész és 
-tartozék;   50. Motorkerékpár, motorkerékpár-
alkatrész és -tartozék;  52. Mezőgazdasági ipari 
gép berendezés;

kiskereskedelem 1997 07.25

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 57 / 2010 PROMT 99 Kf t

3078 Bátony tereny e,
Honv éd  út 20/a

11200857-
5249-212-12

3078 
Bátony tereny
e, József  A. 

ltp.
 1324/11 hrsz.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-12:00

3078 Bátony tereny e, 
József  A. ltp. 
1324/11 hrsz.

Vegy es Iparcikk 
bolt 22

1.12. Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb  18. 
Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb;     20. Illatszer, drogéria;    25. Óra- 
és ékszer;   27. Játékáru;    42. Díszműáru, 
műalkotás, népműv észeti és iparműv észeti áru;   
43  Emlék  és ajándéktárgy ;   

kiskereskedelem 1997 07.25. 2007.04.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 58 / 2010 Autós Stop és Shop Kf t

3078 Bátony tereny e, 
Madách út 4.

11200857-
5249-212-12

3078 
Bátony tereny
e,  Madách út 

4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:30-17:00
Szo: 8:30-12:30 AUTO STOP SHOP 32

49.Személy gépjármű és egy éb gépjármű-alkatrész 
és -tartozék; kiskereskedelem 1997 07.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 59 / 2010 Lászlók  Sándorné 3146 Mátrav erebély
Kány ás B sor 26.

49189267
3070 

Btereny e, 
Ózdi út 64

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00

Marcsi Div at 16 4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

kiskereskedelem 1997 07.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 60 / 2010 Mini-Ép-Vill Bt

3078 Bátony tereny e,
Zríny i út 32.

24038786-
5243-212-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Zríny i út 32

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Villamos any agok
 boltja 33

9.Villamos háztartási készülék és v illamossági 
cikk;  14.Vasáru, barkács, és építési any ag;  
15. Szaniteráru;

kiskereskedelem 1997 08.14. 2016.03.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 61 / 2010
B) 22/ 2010

Szakács  Csabáné 3070 Bátony tereny e,
Hegy alja út 2/A

49129782

3070 
Bátony tereny

e, 
Hegy alja út 

2/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

3709 / 1 hrsz Pepita Eszpresszó 32 22 dohány termék,

1.1. Meleg-, hideg étel;     1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);        
2. Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital,
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen 1997 08.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 63 / 2010 Stuhl József 3070 Bátony tereny e,

Zöldf a út 40. 49110162

3070 
Bátony tereny

e, 
Molnár S. út 1-

3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Teke Büf é 8 6 1.1. Meleg-, hideg étel

kiskereskedelem-
v endéglátás 1997 08.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 64 / 2010 Rácz Ákos 3078 Bátony tereny e,

József  A. ltp. 7. 49228795

3078 
Bátony tereny

e, 
Csillag út 1/6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Rácz Szerv iz
PB gáztelep 20 24. Palackos gáz;

24. Palackos gáz;    35. Fegy v er és lőszer;  
56. Egy éb termelési célú alapany ag termék 
(műany ag-alapany ag, ny ersgumi, ipari textilszál, 
textilipari rostany ag  kartonpapír  drágakő

kiskereskedelem 1997 08.25 2010.12.14

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 65 / 2010 
B) 23/2010 Butkai Ottó

3100 Salgótarján,
Arany  J. út 10. 49096077

3078 
Bátony tereny

e, 
Csillag út 5/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Sz-Cs-P:
8:00-16:00

K és Szo: 8:00-11:00
2048

EKKER dohány áru
Szaküzlet 8 dohány termék,

2. Dohány terméket kiegészítő termék;  
17. Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ; dohány áru kiskereskedelem 1997 08.25

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 66 / 2010
B) 24 /2010

Balogh László 3100 Salgótarján,
Salgó út 3.

49223257-
2130-213-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Csillag út 1/D

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

5:00-23:00 Arany f ácán Söröző 45 36

1.1.Meleg-, hideg étel;   1.2.Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb);    
2 Dohány terméket kiegészítő termék; 

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem-
v endéglátás

igen 1997 08.22. 2012 08.07.
2014 08.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 67 / 2010 Újházi Nándorné 3070 Bátony tereny e,

Zöldf a út 33. 49216646

3070 
Bátony tereny

e, 
Zöldf a út 33

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Bea Virág-, játék
ajándék bolt 18

27.Játékáru;  30. Virág és kertészeti cikk;  
43. Emlék- és ajándéktárgy ; kiskereskedelem 1997 09.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 68  / 2010 Bátony  Tüzép Kf t

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 3/a 12-09-001925

11203063-
5247-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3/a.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Építőany ag és
Háztartási Tüzelő-

any ag Telep 
/ Tüzép Büf é /

200 24. Palackos gáz;

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;  1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb);    23. Háztartási tüzelőany ag ;  24. Palackos 
gáz; 

szeszes ital,
kiskereskedelem - 

v endéglátás igen nem 1997 09.23. 2015 11.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 69 / 2010 Szalainé Gortv a Anita

3070 Bátony tereny e,
Béke út 5. 49220247

3070 
Bátony tereny

e, 
Akácos út 28

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 14:00-17:00 Import kilós ruhák 18

46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem 1997 08.22.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 70 / 2010 Sőregi Sándor

3078 Bátony tereny e, 
Jászai út 6. 49122785

3078 
Bátony tereny

e, 
Jászai út 6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Színesf ém 
f elv ásárlás

és kereskedés
40

57.Nem v eszély es, újrahasznosítható hulladék 
termék; kiskereskedelem 1997 11.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 71 / 2010
B) 25 / 2010 Suly ok Tiborné

3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 239. 

garázs
50610752

3070 
Bátony tereny

e,
Kossuth út 

239

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - CS: 8:00 - 22:00
P - SZ: 8:00 - 23:00

V: 8:00 - 22:00     
Palackozott italok

boltja
8 dohány termék,

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.8. 
Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;    1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.); 1.11.Egy éb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, stb.);  
2 Dohány terméket kiegészítő termék;     

szeszes ital kiskereskedelem 1998 01.12. 2018.08.14

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 72 / 2010
B) 26 / 2010 Szakács  Csaba

3070 Bátony tereny e,
Alkotmány  u. 47. 30256498

65971273-5630-231-
12

3070 
Bátony tereny

e,
Alkotmány  út 

47

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 6 - 22 4376 Falusi Italbolt 45 38

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 1998 02.06. 2016.05.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 73  / 2010
B) 30/ 2010 Bene Ferenc

3070 Bátony tereny e,
Szorospataki út

29/A
49134133

3070 
Bátony tereny

e, 
Szorospataki 

út 29/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 5190/1.hrsz ZEUSZ Vegy esbolt 10 dohány termék,

1. Élelmiszer
2. Dohány terméket kiegészítő termék; dohány termék, szeszes ital kiskereskedelem 1998 12.02. 2012 01.11. 2018.08.05

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 74 / 2010 Zaty kó Krisztina

3078 Bátony tereny e, 
Madách út 59 / B 49193174

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

59/B

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Virág-Ajándék üzlet 16

30. Virág és kertészeti cikk;  
43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem 1998 12.14. 2004.10.25

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 75 / 2010

Magy ar Posta Rt
Kelet-Mo.-i Igazgatóság 10901032

3078 
Bátony tereny

e, 
Árpád út 5

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Hírlapbolt-Postabolt 12

16. Köny v ;    17.Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;   18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  27. 
Játékáru;

kiskereskedelem 1999 04.12. 2005.01.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 76 / 2010 Kulov ány i  Zsuzsanna

3078 Bátony tereny e,
Kúria út 6.

61497892-
5248-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Kúria út 6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-14:00 Rex Állateledel 14 32. Állateledel, takarmány ; kiskereskedelem 1999 07.16. 2016.04.01

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 79 / 2010 Gordos Gy örgy

3078 Bátony tereny e,
Zríny i út 20.

61584141-
5263-231-12

Btereny e, 
Zríny i út 20.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 9:00-17:00

Lakásf elszerelés,
híradástechnikai

készülék
48

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;    10. Audió- és 
v ideóberendezés;  16. Köny v ;    19.Számítógépes 
hardv er  és szof tv er termék;    

kiskereskedelem 1999 11.02

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 80 / 2010

Harmónia 99
 Kereskedelmi Bt.

8000 Székesf ehérv ár
Jankov ich u. 6. 20574994

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 61

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9 - 17
Szo: 9 - 12

Harmónia Bútor
Stúdió 58  m2

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; kiskereskedelem 1999 12.20. 2013.12.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 81 / 2010

DÁTÉ Gy ógy ászati 
Panzió Kf t

11207658-
8513-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Szorospatak   

0802/6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZO: 11 - 21
Vas:  11 - 15 DÁTÉ Étterem 48 30  f ő

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.)

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás 2000 01.13. 2019.07.17

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 82 / 2010 Sándorné Tóth Katalin 3070 Bátony tereny e,
Zöldf a út 18.

61795956

3070 
Bátony tereny

e, Mátra ltp 
üzletben f oly tatott kereskedelmi 

tev ékeny ség
Kata v irág, 

ajándéktárgy
20 30. Virág és kertészeti cikk;   43. Emlék- és 

ajándéktárgy ;
kiskereskedelem 2000 01.28. 2011.04.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 83 / 2010 Király  József né

3078 Bátony tereny e,
Básty a út 17. 61943159

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 

pav ilonsor

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség  3726/7 Fagy izó 16

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4.Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb );

kiskereskedelem 2000 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 84  / 2010 Kurcsik Zoltán 3070 Bátony tereny e,
Bány ász út 10

61524130

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 133.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Turkál-Lak
Vegy es-iparcikk

15

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  27. 
Játékáru; 46. Használtcikk (használt köny v , 
ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb 
használtcikk  régiség);   

kiskereskedelem 2000 08.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 85 / 2010 Kubus Gy uláné

3078 Bátony tereny e,
Madách út 15.

62265988-4753-231-
12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
K: 8:00-12:00

Madeira Függöny
 és Lakástextil 30  m2

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, stb.);    7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;      
29 Tapéta  padlóburkoló  szőny eg  f üggöny ;

kiskereskedelem 2000 11.23. 2008.08.29

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 86 / 2010 Noskó Tibor

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 10. 62230405

3078 
Bátony tereny

e,
Rákóczi út 

10.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Ádám és Év a
ruházat, Vegy es-
iparcikk, ajándék 

üzlet

22

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő,  
stb.);    4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);   7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   18. Papír- és 
írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);   
26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);  
27 Játékáru;  43  Emlék- és ajándéktárgy ; 

kiskereskedelem 2000 12.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 87 / 2010
B) 33 / 2010 Mustó és Társa Kf t

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 50. 12-06-000398

24007623-
5630-212-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 59.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 9:30-21:30 Italbolt 30 22  f ő dohány termékek

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    
2 Dohány terméket kiegészítő termék; 

szeszes ital,dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2000 12.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 88 / 2010
B) 34 / 2010 Mustó és Társai Kf t 3070 Bátony tereny e,

Ózdi út 50. 12-09-002707
11210368-1581-113-

12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 7:00 - 22:00 3808 Lucaszéke Söröző 35 25 dohány termékek

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    
2 Dohány terméket kiegészítő termék; 

szeszes ital,dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2000 12.01. 2011 08.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 89/2010 KIOR-TECHNIKA Bt. 3078 Bátony tereny e,
Madách út 1/A

12-06-003873

3078 Bátony
tereny e,

Madách út 
1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Süti Barlang dohány termékek

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 
2   Dohány terméket kiegészítő termék;

kiskereskedelem Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény ,

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal

313/02/KüE/00062 2008 09.15. 2013 09.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 90 / 2010 Czeglédi Balázs és Társa Kf t 12578065

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
SzO.8:00-12:00

Tüzelő és 
Építőany ag

Nagy kereskedés
3000

14. Vasáru, barkács, és építési any ag;  
23. Háztartási tüzelőany ag; nagy kereskedelem 2001 02.09.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 91 / 2010 Letov ai Zoltán Tamás

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 191 49139853

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 191

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-12:00
       13:00-17:00
Szo-V: 8:00-12:00

Horgász-Vadász-
bolt 25

26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);

kiskereskedelem 2001 04.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 94 / 2010 Czeglédi Balázs

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 207. 49057931

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 217

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség PB gázcsere telep 8  m2 Palackos gáz 24. Palackos gáz; kiskereskedelem 1999 02.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 95 / 2010
B) 37/2010 Balogh László 3078 Bátony tereny e,

Csillag út 1/A 1803466
49223257-

2130-213-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 7:00-21:00 Zöld Sarok Presszó 20 16 dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
2.Dohány terméket kiegészítő termék; szeszes ital,dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2001 05.17. 2014 08.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 96 / 2010 Kocsárdi Zsuzsanna

3078 Bátony tereny e, 
Zríny i út 16. 49216206

3078 
Bátony tereny

e, 
Zríny i út 16

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00 Ötv ös, arany műv es 13

25. Óra- és ékszer;    42. Díszműáru, műalkotás, 
népműv észeti és iparműv észeti áru;    
43. Emlék- és ajándéktárgy ;    

kiskereskedelem 2001 08.03.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 97 / 2010
B) 38 /2010 MA-VIG Bt.

Budapest
Rottenbiller u. 36. 20270418

3078 
Bátony tereny

e, 
Makarenkó út 

11

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

7:00-11:00
14:00-20:00 1471 Mephisto Italbolt 22 15  f ő dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    
2  Dohány terméket kiegészítő termék;       

szeszes ital,dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2001 08.17. 2012.03.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 98 / 2010 BAKOS-VILL. Bt.

3078 Bátony tereny e,
Gépállomás

út 1.
21127461-2-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Gépállomás 

út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-12:00 2443 Villamossági Bolt 32

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;   10. Audió- és 
v ideóberendezés;   11. Audiov izuális termék (zenei- 
és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.);   
12. Telekommunikációs cikk;   14. Vasáru, 
barkács, és építési any ag;  

kiskereskedelem 2001 12.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 99 / 2010 NÉMETH MÓNIKA e.v .

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 25. 

f szt/2.
3046698

62871813-1413-231-
12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 25.

2.ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség,

csomagküldő kereskedelem,

H-SZ-P:9:00-17:00; 
K:9:00-14:00;

CS: 7:30-18:00;
Szo: 9:00-12:00;

3781/4/C/2
MONTEX 

MÉTERÁRU ÉS 
RÖVIDÁRU

52

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, tű, 
v arrócérna, gomb stb.); 4. Ruházat (gy ermek, női, 
f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 16. Köny v ; 17. Újság, 
napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ; 18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb ); 27  Játékáru; 43  Emlék  és ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2002 01.14. 2018.12.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 100 / 2010 Sipkó Sándor

3070 Bátony tereny e,
Bány ász út 11. 49283086

3070 
Bátony tereny

e, 
Rimay  út 22

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Ételbár - Büf é 16 8

Egy éb nem melegkony hás v endéglátóhely  
(keny ér-pékáru, szendv icsek, tej-tejtermék, 
presszókáv é, üdítőitalok, hideg kony hai termékek)

kiskereskedelem-
v endéglátás 2002 02.26.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 101/2010
B) 39/2010

Benkő László  e.v . 3152 Nemti
Kossuth út 60.

44488185 67239014-
4719-231-12

3078 
Bátony tereny
e, Rákóczi út 

16.
hrsz. 90 / A / 

2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00

3078 Bátony tereny e, 
Rákóczi út 16.
hrsz. 90 / A / 2

Mátra Kisáruház 44

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   9. Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;   10. 
Audió- és v ideóberendezés; 11. Audiov izuális 
termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.);  
14. Vasáru, barkács, és építési any ag;    15. 
Szaniteráru;   16. Köny v ;  18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  19. 
Számítógépes hardv er- és szof tv er termék;  20. 
Illatszer, drogéria;  27. Játékáru;   29. Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ;   
46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer  bútor  egy éb használtcikk  régiség);

kiskereskedelem nem nem

13. f esték, lakk
20. illatszer, drogéria

21. háztartási 
tisztítószer v egy i áru

2011 08.17. 2015 09.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 102 / 2010 Sasv ári Andrea

3070 Bátony tereny e, 
Dózsa Gy . út 1/A 62967965

3070 
Bátony tereny

e,
 Dózsa Gy . út 

1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség K-Szo: 7:00-12:00 Húsbolt 16

1.5. Hús-és hentesáru;     1.11. Egy éb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb 
magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, 
f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

kiskereskedelem 2002 03.20. 2008.02.25

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 103 /2010
B) 40 / 2010 Temesv ári  Tamás

3078 Bátony tereny e,
Damjanich út 25. 63084245

3078 
Bátony tereny

e,
Damjanich út 

25

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H - V: 5:00-21:00 1755 Jóbarát Borozó 24 18 dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   2. Dohány terméket kiegészítő termék; 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2002 06.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 104 / 2010 Tekeres Péterné 3078 Bátony tereny e,

Honv éd út 3.
63157509-5248-231-

12

3078 
Bátony tereny

e,
 Honv éd út 6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Termény  - Táp üzlet 32 32. Állateledel, takarmány ; kiskereskedelem 2002 08.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 105 / 2010 Sáf rány  Kornél 3070 Bátony tereny e,

Zöldf a út 31.
63168255-5530-231-

12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 39.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Iskolai Büf é 18

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;    1.5. Hús-és hentesáru;    
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék,    1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);    1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);    18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb );

kiskereskedelem-
v endéglátás 2002 08.27. 2017.03.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 106 / 2010 Sáf rány  Kornél 3070 Bátony tereny e,

Zöldf a út 31.
63168255-5530-231-

12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 39

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Sport Büf é 16 12

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb ) ;

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás 2002 08.27. 2017.03.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 107 / 2010
B) 41 / 2010 Morka és Ron Kf t

3070 Bátony tereny e,
 Jó szerencsét út 26. 12-09-004280

13169787-5630-113-
12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H,K,Sze,Cs,V:
11:00-21:00

P-Szo: 
11:00 22:00

Szélkakas Fogadó
és Étterem 300  m2 130  f ő

1.1. Meleg-, hideg étel;       1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;       
2; Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2009 03.28 2017.02.01

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 108 / 2010 DÁTÉ Gy ógy ászati Panzió Kf t

3070 Bátony tereny e,
Szorospatak telep 5. 12-09-002395

11207658-7490-113-
12

3070 
Bátony tereny

e, 
Szorospatak 
0302/6 hrsz.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség állandó 0302/6

DÁTÉ Turistabolt és
 Büf é

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;   17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;    26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb );   43  Emlék  és ajándéktárgy ;

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás nem nem 2003 01.15. 2019.07.17

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 109 / 2010 Noskó Tibor 3078 Bátony tereny e

Rákóczi út 10. 62230405

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 

10

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8 - 17
Szo: 8 - 15 Barkácsbolt 30 14.Vasáru, barkács, és építési any ag; kiskereskedelem 2003 05.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 110 / 2010
B) 42/ 2010 Tereny e Gold Kf t

1066 Budapest 
Teréz krt 24.

2 em/7.
01-09-917734

1474386-
5630-113-01

3078 
Bátony tereny

e, 
József  A. út 

2/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 5:00-22:00 1593 Bence Italbolt 40 22

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),  2.Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital,dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2009 06.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 111 / 2010 Holdf ény  - Hangulat Kf t

2142 Nagy tarcsa 
Szécheny i út 13. 13059523

3078 
Bátony tereny

e,
József  A. út 

2/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 5:00 - 22:00 PB gázcsere telep 8 Palackos gáz; 24.Palackos gáz; kiskereskedelem 2003 06.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 112 /2010 Varga Zsolt 3070 Bátony tereny e,
 Ózdi út 66.

6853069 63570780-
5224-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 66.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

6:00 - 14:00 3363/C/2 Fornetti 
Látv ány pékség

35

1.2 Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;     1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);    1.10. 
Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.);    1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.),      
2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital,dohány áru kiskereskedelem hűtést igény lő tej- és 
tejtermék

Pásztó Járási 
Hiv atal Járási 

Állategészségügy i 
és Élelmiszer-

ellenőrző Hiv atala

313/02/KüE/00260 2003 07.16. 2012 09.05

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 114 / 2010
B) 44/ 2010 Ciki és Ciki Bt.

3077 Mátrav erebély ,
Kány ás B sor 26. 12-06-004685

21808377-
5540-212-12 

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 72

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5:30-21:00
Szo: 7:00-22:00
V: 7:00-21:00

3362 Sarok Káv ézó 16 7  f ő 1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2003 08.01. 2011.11.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 115 / 2010
B) 45/ 2010

Szeberény i Géza 3070 Bátony tereny e,
Iriny i út 88.

49101889

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

K-P: 7:30 - 11:30
SZO: 7:30 - 12:00

3789/2hrsz. Olcsó Áruk 
Boltja

36 háztartási tisztítószer,
v egy i áru

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;      
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);     3. Textil (szöv et, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, stb.);    7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   18.Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);    
20.Illatszer, drogéria;    21.Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;    27. Játékáru;   43.Emlék- és 
ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2003 08.15. 2012.03.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 116 / 2010 
B) 46/2010 Észak Mes Kf t

3070 Bátony tereny e,
Vörösmarty  út 1/A 12-09-004052 12967173

3070 
Bátony tereny

e,
Vörösmarty  

út 1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7 - 11
Szo: 7 - 11 2605/2hrsz

MES - COOP 
Vegy esbolt 68 dohány áru 1. Élelmiszer dohány áru, szeszes ital kiskereskedelem 2003 10.01. 2006.10.09



Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 117 / 2010
B) 47/2010

PENNY MARKET Kf t 2351 Alsónémedi,
Penny  utca 2.

13-09-072999 10969629

3070 
Bátony tereny
e, Kossuth út 

8. 
2748 / 41 

hrsz.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZ: 6-20
V: 7-18

3070 Bátony tereny e, 
Kossuth út 8. 

2748 / 41 hrsz.

Élelmiszer jellegű
v egy esüzlet

987  m2 dohány áru

1. Élelmiszer; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék; 1.5. Hús-és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7. Zöldség- 
és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.); 1.10. Tej, tejtermék 
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),  1.11. Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, stb.); 1.12. Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília,  stb.); 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 5. Babatermék 
(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy, babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru; 7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 9. 
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 10. Audió- és 
videóberendezés; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD 
stb.); 12. Telekommunikációs cikk; 14. Vasáru, barkács, és 
építési anyag;
15. Szaniteráru; 16. Könyv; 17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus 
kiadvány;  18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 
állvány stb.);  19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;  
20. Illatszer, drogéria;  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés,
 kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru; 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 29. 
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk; 32. Állateledel, takarmány; 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő 
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag,

        

szeszes ital kiskereskedelem 2003 11.26. 2017.09.12 
2019.07.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 118 / 2010 Mikuska József né és Társa Bt 21809165

3078 
Bátony tereny

e,
 Honv éd út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 0 - 24

Temetkezési 
Kellékek
Koszorúk

Virágcsokrok

28
30.Virág és kertészeti cikk;    
41. Temetkezési kellék; kiskereskedelem 2003 12.12

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 120/2010
B) 49/2010 Alberti Gabriella

3078 Bátony tereny e,
Madách út 31 6615539

63477584-
4752-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 31.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8 - 16
Szo: 8 - 12 2345 Gazdabolt 32 24. Palackos gáz;

14. Vasáru, barkács, és építési any ag; 24. 
Palackos gáz 30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel, takarmány ;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növ ény v édő szer, termésnöv elő any ag, a 
tev ékeny séghez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági f elszerelés, v etőmag, tápszer, 
kötözőf onal  zsineg stb );

kiskereskedelem 2004 01.26.

2012 06.06
2012 05.29
2008 08.29.
2004 01.26.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 121/2010
B) 50/2010 Sasv ári Attila 3070 Bátony tereny e,

Dózsa Gy . út 1/A ES-380884
62967965-

5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Szorospataki 

út 1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség TÜCSÖK Presszó 32 26 dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),      
2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital,dohány áru kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2008 10.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 122 / 2010 Varsány i Zsolt

3070 Bátony tereny e,
Zöldf a út 34. 61751578

3070 
Bátony tereny

e,
 Zöldf a út 34

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség V: 8:00-20:00

Szerszámgép
Nagy kereskedés 20

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, 
emelőgép, mérőberendezés, prof esszionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.);

nagy kereskedelem 2004 04.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 123 / 2010
B) 51/ 2010 Tóth Gy örgy né

3070 Bátony tereny e,
Szécheny i út 2. 49279148

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 189/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 4:30 - 21:45 MACI Italbolt 97 35 dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),      
2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital, dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2004 04.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 124 / 2010 Suly ok Tibor 3070 Bátony tereny e,

Rózsás út 9/A
63875274-5147-231-

12

3070 
Bátony tereny

e,
Rózsás út 9/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség V: 9:00-17:00

Háztartási papíráru
Nagy kereskedés 24

18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.); nagy kereskedelem 2004 05.12.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 125 / 2010 Vinczéné Kuti Ida

3078 Bátony tereny e,
Bajcsy -Zs út 11 61343511

3078 
Bátony tereny

e,
Bajcsy  út 11

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Vincze Temetkezés 
és Kegy tárgy
Kereskedés

35 40. Kegy tárgy , kegy szer, egy házi cikk; 2004 05.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 126 / 2010 Glória Kegy elet Kf t

Budapest
Csejtei út
19. III/4.

13187972

3078 
Bátony tereny

e,
Vasút út 12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 8:00 - 16:00

Glória Temetkezés 
és

Kegy tárgy  
Kereskedés

20 2004 05.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 127 / 2010 Koós Istv ánné 3078 Bátony tereny e,
Dobó út 48.

63994869

3078 
Bátony tereny

e, 
Dobó út 48.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

K-P: 7-17
Szo: 7 - 14

V: 7 - 13

Zöldség-Gy ümölcs
Palackozott Italok

22

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs;   1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb )

kiskereskedelem 2004 08.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 128 / 2010 Magdolna Natasa

3070 Bátony tereny e,
Iskola út 13.

63614323-4771-231-
12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 64

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00 Trend Div at 35

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); kiskereskedelem 2004 09.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 130 / 2010 Bakos Ferenc

3070 Bátony tereny e,
Gy öngy v irág út 19. 49287523

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3727 / 

1

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

K-P: 9:00-15:30
Szo: 9:00-12:00

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 3727 / 1 Vadászbolt 16 59. Egy éb kiskereskedelem 2004 09.21. 2016.09.15

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 131 / 2010
B) 52 / 2010

FRA KAT Kf t
3070 Bátony tereny e,

Bány ász út 13
f sz. 2.

12-09-006209/4 14770713-
4711-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 5-20
P: 5-21

Szo: 5-12
       16-21

V: 8-12
    16 20

3724 POCAK Élelmiszer 64 1. Élelmiszer szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem 2009 05.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 133 / 2010
B) 53/2010 Hatala József né 3070 Bátony tereny e,

Dózsa Gy  út 5. ES-465498
60153726-

4711-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 

3753 /1  hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-11:00
       14:00-20:00
Szo-V: 8:00-20:00

3070 Bátony tereny e, 
Kossuth út 

3753 /1. hrsz.
Vegy esbolt 47 dohány áru 1. Élelmiszer szeszes ital kiskereskedelem 2009 06.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 135 / 2010 Széplaki Andrea

3078 Bátony tereny e
Arany  J. út 26. 49146512

3078 
Bátony tereny

e,
 Arany  J. út 

26

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 8:00 - 12:00

Élelmiszer
Nagy kereskedés 25 1. Élelmiszer nagy kereskedelem 2005 03.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 136/2010
B) 55/2010

NORMBENZ
Magy arország Kf t

1068 Budapest,
Benczúr u. 13/B. 01-09-718728

13100595-
4730-113-01

Btereny e, 
Ózdi út 36/A 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Sz: 5:00-20:00
V: 7:00-19:00

 
 hrsz.: 3535/1

LUKOIL 
Üzemany agtöltő 

Állomás
60 KI 839151-KI 839175           2015 01.15.

2. dohány termék, 
20, illatszer, drogéria,

 24.palackos gáz; 

1.1.Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 
ital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék; 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék 
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 1.11. Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 
só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.);   
2.  Dohányterméket kiegészítő termék;  3. Textil (szövet, 
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília,  stb.)   
4.Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);      5. Babatermék (csecsemő- 
és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.);   6. Lábbeli- és bőráru;     7. Bútor, 
lakberendezés, 
háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;    9. Villamos 
háztartási
 készülék és villamossági cikk;   10. Audió- és videóberendezés;    
11.Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD 
stb.);  12.Telekommunikációs cikk;   13.Festék, lakk;    14.Vasáru, 
barkács, és építési anyag;      16.Könyv;   17. Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus kiadvány; 18. Papír- és írószer, 
művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);  19. Számítógépes 
hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;  
22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és 
a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;  
23. Háztartási tüzelőanyag;  24. Palackos gáz ;  

        

a)ásv ány olaj
b) alkoholtermék kiskereskedelem nem nem 2005 04.21.

2015.01.12.
2015.09.17.
2015.10.17. 
2017.04.27.
2019.02.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 137 / 2010
B) 56/ 2010 Pusztai Ernő

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 55. 9117432

64251802-
5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Kossuth út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 3789/2hrsz. Randev ú Presszó 35 18 dohány áru

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,   
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb );  2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2001 02.07. 2005 04.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 139 / 2010 Mátra Tüzép Trans Kf t

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 3. 13057301

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-Szo: 8 - 15

Tüzép,  Tüzelő és 
Építőany ag Telep 7750

14. Vasáru, barkács, és építési any ag; 
23. Háztartási tüzelőany ag; kiskereskedelem 2005 06.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 140 / 2010 Asztalos Lászlóné

3070 Bátony tereny e,
Mátrai út 5. 64332084

3070 
Bátony tereny

e,
 Rimay  út 22

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7 - 17
Szo: 7 - 12

V: 7 -10; 13-14

Naphal
Horgászbolt 52

26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);

kiskereskedelem 2005 08.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 141 /2010 Fedelin János

3078 Bátony tereny e,
Váci út 2. 49123748

3078 
Bátony tereny

e,
 Váci M. út 6.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8 - 17
Szo: 8 - 12

Vegy es Ruházat,
Bazáráruk 52

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , 
babaápolási cikk stb.); 25. Óra- és ékszer; 43; 
Emlék- és ajándéktárgy ;   46. Használtcikk 
(használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, 
egy éb használtcikk  régiség);

kiskereskedelem 2005 08.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 142 / 2010 Lajó Pálné

3078 Bátony tereny e,
József  A. ltp. 2 64420705

3078 
Bátony tereny

e,
 Zríny i út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 7:00-9:30 Iskolabolt 3

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.); 1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.),

kiskereskedelem 2005 09.26.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 143 / 2010 Lajó Róbert
3078 Bátony tereny e,

József  A. ltp. 2 
3/3.

65807334-4729-231-
12

3078 
Bátony tereny

e, 
Jászai út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:45-10:45 Iskolabolt 9

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.5.Hús-és 
hentesáru, 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék; 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.); 1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 18.Papír- és 
írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.); 

kiskereskedelem hűtést igény lő 
húskészítmény

NMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügyi 
Igazgatósága, Pásztó 

kerületi 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző 

Hivatal

313/02/KüE/00164 2005 09.26. 2012.03.08

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 144 / 2010
Bátony tereny ei

Létesítmény üzemeltető 
Tanuszoda kf t

3078 Bátony tereny e,
Berekgát köz 1.

21779240

3078 
Bátony tereny

e,
 Berekgát köz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6 - 21
Szo: 10-18

V: 10-15

Tanuszoda 
Vegy esiparcikk-

bolt és Fogy asztási 
cikk Kölcsönző

10

 3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, stb.);  4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);   6. Lábbeli- és bőráru;    20. Illatszer, 
drogéria;   26.Sportszer, sporteszköz  
horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb.);  27.Játékáru;   38.Fotócikk;    
43  Emlék- és ajándéktárgy ;   59  Egy éb

kiskereskedelem 2005 10.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 145 / 2010
B) 57/2010

Kőv ári Tamás 3070 Bátony tereny e,
Lengy endi út 61.

64448031

3070 
Bátony tereny

e,
Alkotmány  út 

47.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-15:00
Szo: 8:00-12:00

4376 Élelmiszerbolt 97 dohány áru,
háztartási tisztítószer

1. Élelmiszer;    2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;    7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   18. Papír- és 
írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  
20. Illatszer, drogéria;   21. Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem 2005 10.12. 2016.08.02

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 146  / 2010
B) 58 / 2010 Kaszás László 3078 Bátony tereny e,

Rákóczi út 5. 3146822
49275993-

4719-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 7.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:30
Szo: 7:00-12:00 757 100-as Üzlet 122 2019.06.27

háztartási tisztítószer,
v egy i áru,

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak,  stb.),    3. Textil 
(szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília,stb.);     6. Lábbeli- és bőráru;     7. 
Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);    20. 
Illatszer, drogéria;   21.Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;   27. Játékáru;  30. Virág és kertészeti 
cikk;   43 Emlék- és ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2005 10.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 147 / 2010
B)  93 / 2010

Project-Trade Bt 3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 27.

12-06-004717 21830637-
4719-117-12

3070 
Bátony tereny

e,
Kossuth út 

27.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:30-17:00
Szo: 7:30-12:00

GOODS MARKET
Bátony tereny e

100 háztartási tisztítószer,
v egy i áru,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.);     1.11.Egyéb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);  3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, stb.);    4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);    5. Babatermék 
(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy, babaápolási cikk stb.);     6. Lábbeli- és bőráru;    7. 
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 
cikk;    9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;   14. 
Vasáru, barkács, és építési anyag;    15.  Szaniteráru;  18.  Papír  
és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);  20.Illatszer, 
drogéria;   21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;    25. Óra- és 
ékszer;   26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.);  27.Játékáru;   29. Tapéta, 
padlóburkoló, szőnyeg, függöny;   
39. Optikai cikk;  43. Emlék- és ajándéktárgy;  
45.Kreatív-hobbi és dekorációs termék;   46.használtcikk

kiskereskedelem 2005 12.01.
2010 07.14.

2011. 05.31.
2013. 06.24. 
2017. 01.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 148 / 2010

Tanuszoda
Létesítmény -

üzemeltető Kf t

3078 Bátony tereny e,
Berekgát köz 1. 21779240

3078 
Bátony tereny

e, 
Berekgát köz 

1  hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-20:00
Szo: 9:30-21:00
V: 9:30-18:00

Uszoda Büf é 49

1.1. Meleg-, hideg étel;    1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb );

kiskereskedelem-
v endéglátás 2006 02.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 149 / 2010 Tóth Roland 3070 Bátony tereny e,

Liget út 3. 60125532

3070 
Bátony tereny

e,
 Liget út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7 - 17
Szo: 7 - 12 Zöldség-Gy ümölcs 12

1.7.Zöldség- és gy ümölcs;       1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea  f űszer  ecet  méz  bébiétel stb )  

kiskereskedelem 2009 05.20.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 150 / 2010
B) 59 /2010

TARJÁN  RED  Kf t
CENTRUM SOFT Kf t

3100 Salgótarján,
Rákóczi út 123. 12-09-006211

14772038-
5630-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H -P: 7 -11
K:     7 - 15

Szo-V:  7 - 11
1316/11/A/1 Eszkimó Söröző 50

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;      
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb ); 

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen
2008 09.02.
2008 12.02. 2010 10.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 151 / 2010 VERR-EX Kf t 3070 Bátony tereny e,

Alkotmány  út 50.
14363489-

4321-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Alkotmány  út 

50

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H:      7-11
K-P:  7 - 15

Szo-V:  7 - 11

Élelmiszer 
Vegy esbolt 50

1.Élelmiszer;    2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;    18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.) ;    20.Illatszer, drogéria ;    
21. Háztartási tisztítószer, v egy i áru;

dohány áru, szeszes ital, kiskereskedelem 2008 09.02

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 152 / 2010 
B) 61 / 2010 KALOCSAI  LAJOS

3078 Bátony tereny e
Damjanich út 38. 36185083

66574329-4711-231-
12

3078 
Bátony tereny

e,
Dobó út 13

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 2290 Dobó Téri ABC 146

háztartási tisztítószer,
v egy i áru

1. Élelmiszer;     1.2. Káv éital, alkoholmentes- és 
szeszes ital;  1.3. Csomagolt káv é, dobozos, 
illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.5. Hús-és hentesáru; 1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs,
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);  1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.); 21. Háztartási tisztítószer, v egy i áru; 32. 
Állateledel  takarmány ;

 szeszes ital, kiskereskedelem
háztartási tisztítószer,

v egy i áru 2006 07.10 2014 04.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata B) 78 /2010 KALOCSAI  LAJOSNÉ

3078 Bátony tereny e
Damjanich út 38. ES 465468

64760427-
4711-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Kosztolány i 

út.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 1600/21hrsz.

Élelmiszer, 
Zöldség-Gy ümölcs 35

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.7.Zöldség- és 
gy ümölcs;       1.9.Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb.) ;      1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea  f űszer  ecet  méz  bébiétel stb );  

szeszes ital
kiskereskedelem 2009 05.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 153 / 2010 AGIVA Bt.

3078 Bátony tereny e
Csillag út 1/B 24049782

3078 
Bátony tereny

e,
 Csillag út 1/B

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 10:00-17:00
Szo: 10:00-14:00 Festmény  Galéria 98

42. Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru; 2006 08.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 154 / 2010
B) 62 / 2010 ELISCHER  ILONA

3078 Bátony tereny e
Csentei út 4. 11872077 64818733

3078 
Bátony tereny

e, 
Csentei út 4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 8:00-20:00 1324/3 WESTERN IVÓ 90

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 2.Dohány terméket kiegészítő termék;   

dohány áru, szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2006 09.07 2014 08.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 156 / 2010 MOTAKA Kf t

Jászberény
Varga út 4 13257941

3078 
Bátony tereny

e,
Makarenkó út 

24

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5:30-20:00
Szo: 6:00-18:00
V: 7:00-15:00

Élelmiszer jellegű
v egy esbolt 15

1. Élelmiszer;   2.Dohány terméket kiegészítő 
termék;  20. Illatszer, drogéria; 21.Háztartási 
tisztítószer, v egy i áru; szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem 2006 11 06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 157 / 2010
B) 65  /2010

Lukács Csabáné e.v 3070 Bátony tereny e,
Petőf i út 58

12112963 64871833-
4711-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Szabadság út 

8

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség  (Kertv .2.§ 13.pont)

H-P: 7-16
Szo: 7-12
V: 7-10

5035 hrsz Élelmiszerbolt 200 2015 05.28.     KI 1026501-KI 1026525 Palackos gáz

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.5. Hús-és 
hentesáru;    1.7.Zöldség- és gy ümölcs;    
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék ;    1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);     1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.),    1.11.Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);   17.Újság, 
napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ;    20. 
Illatszer, drogéria;  21.Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;   24.Palackos gáz; 32.Állateledel, 
takarmány ;

sör, bor, pezsgő kiskereskedelem
(Kertv .2 § 13. pont)

nem nem

1.10 Tej,tejtermék 
20. illatszer, drogéria

21. háztartási 
tisztítószer, v egy i áru

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal
 Élelmiszerlánc-

biztonsági és 
Állategészségügy i 

Igazgatósága

 313/02/KüE/
00157

2012 02.10. - 
Visszav onásig 

érv ény es
2006 11.02.. 2010 04.27.

2015 06.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 158 / 2010
B) 92/2010 Palóc Nagy ker Kf t Salgótarján Ipari Park 12-09-001032

10534485-
4637-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 45

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-18:00
Szo: 6:00-18:00

V: ZÁRVA
3769

CBA Élelmiszer
Áruház 620

háztartási tisztítószer,
v egy i áru, dohány áru,

1. Élelmiszer;  2. Dohány terméket kiegészítő 
termék; 1.4. Cukrászati készítmény , édesipari 
termék;     17. Újság, napilap, f oly óirat, periodikus 
kiadv ány ;    18. Papír- és írószer, műv észellátó 
cikk (v ászon, állv ány  stb.);   20. Illatszer, 
drogéria;   21. Háztartási tisztítószer, v egy i áru;  
30. Virág és kertészeti cikk;  32. Állateledel, 
takarmány ; 

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem
1999 03.19.
2006 11.07

2015 03.09.
2016.04.08
2016.08.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 159 / 2010 Mátraalja Kf t 3070 Bátony tereny e,

Feny v es út 2 13833439

3070 
Bátony tereny

e, 
Feny v es út 

2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00

Mátraalja bútor- és
Kony ha Stúdió 230

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);    7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;

kiskereskedelem nagy kereskedelem 2006 07.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 160/ 2010 Alapi Norbert

3064 Szurdokpüspöki 
Szabadság u. 53. 44659289

71716468-4776-231-
00

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 53

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 5:00 - 21:00 Hami Büf é 30 12

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )  2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem nagy kereskedelem igen 2006 11.29. 2016.03.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

B) 81/2010
B) 82/2010

LIFEMASTER Kf t
VIGE Bt

5123 Jászárokszállás
Őrsi út 18-5

16-09-009635 14104932-
5540-113-16

3070 
Bátony tereny

e,
Kossuth út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

5:00 - 21:00 Borozó 40 dohány áru,

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, stb.);     2. Dohány terméket 
kiegészítő termék;  1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor  só  stb );

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem-
v endéglátás

2008 02.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 161 / 2010
B) 68 / 2010 Kelemen Zoltánné 3070 Bátony tereny e

Liget út 3. 12178417 ES-297657 64901002

3070 
Bátony tereny

e, 
Liget út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:30 - 17:00
SzO: 6:30 - 14:00

V: 8:00-11:00
    15:00-17:00

Vegy es 
élelmiszerüzlet 37 dohány áru, tisztítószer, v egy i áru,

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.5. Hús-és 
hentesáru;    1.7. Zöldség- és gy ümölcs;     
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék; 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);    1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);   18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.);     20. Illatszer, drogéria; 

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem 2006 11.30 2011 03.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A)162/ 2010 és 
A) 194/2010 

B) 104/2014

Sejben Zoltánné
3075 Kisbárkány

Béke út 1 2601717 49087756-4778-231-
12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 9.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00 - 17:00           
K: Zárv a

Szo: 8:00 - 13:00
2404

Termény -
Takarmány

Állateledelbolt
120

Állateledel, takarmány ,
Palackos gáz,  tisztítószer, v egy i áru,

6. Lábbeli- és bőráru  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;  30. 
Virág és kertészeti cikk;  31. Kedvtelésből tartott állat;  32. 
Állateledel, takarmány; 33. Állatgyógyászati termék; 37. 
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, 
kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötözőfonal, zsineg stb.); 51. Mezőgazdasági nyersanyag, 
termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

kiskereskedelem

32. Állateledel, 
takarmány

24. Palackos gáz
4. Állatgy ógy ászati 
készítmény ek és 

hatóany agaik.

2006  12. 05. 2019.09.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A)163/ 2010
B) 69 / 2010 Molnárné Blaskov ics Blanka 3078 Bátony tereny e

Madách út 59 ES-465394
60022350-
4711-231

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5 - 18
Szo: 5 - 12 2067 MINI  ABC 200

dohány áru, tisztítószer, v egy i áru,  
Illatszer, drogéria;

1. Élelmiszer;   2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;    20. Illatszer, drogéria;     21. Háztartási 
tisztítószer, v egy i áru;

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem 2007 02.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 164 / 2010 Cserháti Róbertné e.v .

3078 Bátony tereny e
Huny adi út 19 01-06-757718

21588017-
4711-117-01

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 13

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 6:00-17:00
Szo: 9:00-13:00

Vas: 11:00-19:00
FALATKA BÜFÉ 22 8  f ő 1069 117 saját telek

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb );

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nagy kereskedelem igen 2007 02.06

2013 06.13.
2014 10.09.
2014 12.23.
2015 09.14
2015 10 22

2017.10.19

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 165 / 2010 Sza-Ném Autó Kf t

3100 Salgótarján
Fáy  András, krt. 7. 13673871

3070 
Bátony tereny

e,
 Zríny i út  
1192 / A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-13:00

Használt Autó
Kereskedés 1200 47. Személy gépjármű; kiskereskedelem 2007 02.21



Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 166 / 2010 GALGÓCZI PÉTER

3070 Bátony tereny e
Ózdi út 72 12608777

73129811-4771-231-
12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 72

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00

NEO Ruházat
Ajándék 35

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 6. 
Lábbeli- és bőráru; 

kiskereskedelem 2007 03.19. 2019.08.27

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 167 / 2010

SHUANGRUI
Nemzetközi Kf t

1149 Budapest
Egressy  út 23-25 01-09-962106

23364220-
4642-113-01

3070 
Bátony tereny

e, 
Kossuth út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:30-17:30
Szo: 8:00-13:00 Kínai Ruházat 221

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , 
babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru;

kiskereskedelem 2007 03.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 168 /2010

SHUANGRUI
Nemzetközi Kf t

1149 Budapest
Egressy  út 23-25 01-09-962106

23364220-
4642-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
Bány ász út 

1/B

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:30
Szo: 8:00-13:00 Kínai Áruház 119 2011 07.11

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , 
babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru;

kiskereskedelem 2011 07.08 2013 03.01

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 169 / 2010
B) 71 / 2010 Horv áth Gábor

3070 Bátony tereny e
Vörösmarty  út 12 ES-465318

64994130-
5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 220

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 5:00-21:00 Falatozó Büf é 30 16  f ő dohány áru,

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   
1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, stb.),       2. 
Dohány terméket kiegészítő termék ;

szeszes ital, dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2007 04.06 2008.11.04 2016.02.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 170 /2010
B) 72/ 2010

Tarnóczi Sándor József né 3078 Bátony tereny e,
Klapka út 44

4180285 49140042

3078 
Bátony tereny

e,
 Piac út 2446 

/ 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 6:30-21:00
Vas: 6:00-14:00

2446/2hrsz Ny ugdíjas Büf é 74 45  f ő dohány áru,

1.2.  Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),     1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.) ;     2. 
Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen 2007 05.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 171/2010 Előháziné Suly ok Év a 3070 Bátony tereny e,

Alkotmány  út 46 49272653

3070 
Bátony tereny

e,
 Petőf i út 1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 6.00-21:00 Ital üzlet 35 23  f ő

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);       1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);     2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;

szeszes ital, 
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2007 05.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 172 / 2010 INTARSIO Kf t

3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 2 12-09-004489 13342999

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 7

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
SzO: 9:00-12:00 Otthon Áruház 958

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   

szeszes ital, 
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás 2007.05.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 173 / 2010 Magy ar Posta Zrt

4026 Debrecen
Múzeum út 3 10901232

3070 
Bátony tereny

e,
 Városház út 

1

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P:  8-16 Postabolt 15

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    16.Köny v ;    
17. Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ;     
18.Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb );   27  Játékáru; 

kiskereskedelem 2007 06.05. 2012.02.28

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 174 / 2010
B) 74 / 2010 Kov ácsné Tarnóczi Zsuzsanna

3078 Bátony tereny e
Básty a út 1 12860898

65048081-
5540-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Piac út 
2446/4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-12:00
        14:00-20:00
Szo: 6:00-13:00

2446/4hrsz Betérő Italbolt 35 30  f ő dohány áru,

1.2.  Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,   
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék.     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )     2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2007 05.21

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 175 / 2010
B) 75/2010

Maczonka Work Kf t. 3070 Bátony tereny e, 
Vörösmarty  út 1/2 

01-09-984855 23926259-2511-113-
01

3070 
Bátony tereny

e, 
Vörösmarty  

út 1/2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 7:00-2:00
P-Szo: 7:00-4:00
Vas: 7:00-2:00

2605/4hrsz. MC Drink 81 30  f ő dohány áru,

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);     2. 
Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen 2007 06.11 2012.05.21

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 176 / 2010
B) 76/2010

Rossmann
Magy arország Kf t

2225 Üllő,
Zsaróka út 8. 13-09-088090

11149769-
4775-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
 Városház u 

3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-18
Szo: 8-17

Vas: Zárv a
2748/59hrsz.

Rossmann
Drogéria

Parf üméria
300

dohány áru, v egy i áru, háztartási 
tisztítószer,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital; 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.); 1.11. 
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.); 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 2. 
Dohányterméket kiegészítő termék; 3. Textil (szövet, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, stb.);  4. Ruházat (gyermek, női, férfi 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk; 9. Villamos háztartási készülék és 
villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés; 11. Audiovizuális termék (zenei- 
és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk; 13. Festék, lakk; 16. Könyv; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru; 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 
32. Állateledel, takarmány; 38. Fotócikk;
39. Optikai cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
59. Egyéb (állatápolási termék és kiegészítő)

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem
20. illatszer, drogéria

21. háztartási 
tisztítószer, v egy i áru,

Bátony tereny e 
Város 

Önkormány zat 
Jegy zője

I/13043/10/2012 2007 06. 12. 2015 03.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 177 / 2010 Nógrád Volán Zrt

3100 Salgótarján,
Rákóczi út 137-139 11201982

3070 
Bátony tereny

e,
 Béke út 106

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 0:00-24:00

Volán 
Üzemany ag 

Értékesítőhely
100

22. Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, 
adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  
szerinti üzemany ag;

2007 06.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 180 / 2010 Magda Natasa

3070 Bátony tereny e,
Iskola út 13 63614323

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 64

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6-19
Sz-V: 13-19

Manhattan
Falatozó

Büf é
7

1.1. Meleg-, hideg étel;    1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;      1.9. Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb ); 

kiskereskedelem 2007 07.13 2012.10.08 2016.06.24

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 181 / 2010 Galgóczi Csaba Miklósné 3070 Bátony tereny e,
József  A. út 1/A

65106217

3078 
Bátony tereny

e,
 Csentei út 4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-16
Szo: 8-12

SzázXSzép
Iparcikk

44

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),  4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő; 
6. Lábbeli- és bőráru;  7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   9. 
Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk;   
12.Telekommunikációs cikk; 18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  
20.Illatszer, drogéria;  21. Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;   25. Óra- és ékszer;  26.Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as 
f elszerelés, kiegészítők stb.);   27. Játékáru;  30. 
Virág és kertészeti cikk; 43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2007 07.23 2016.06.16

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 182 / 2010
B) 77/2010 Osgy áni és Társa Bt

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 146 12-06-003583

20319300-
0201-212-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Feny v esi út 

12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 6:00 - 21:00 Gerendás Italbolt 20 15  f ő dohány áru,

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);     1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);    2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2007 09.24

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 183 /2010
B) 79 /2010 RADICS ANDRÁSNÉ

3070 Bátony tereny e
Iriny i J. út 4. ES-184326

65146945-
5211-231-12

3070 
Bátony tereny

e
Iriny i J  út 4

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00
Szo: 7:00-12:00 3593 Élelmiszer üzlet 25 dohány áru,

1. Élelmiszer;    2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;   18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.);    20. Illatszer, drogéria;  
21 Háztartási tisztítószer  v egy i áru; 

szeszes ital
dohány áru kiskereskedelem 2007 09.06 2013 06.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 184 / 2010 HELAAN Kf t

3070 Bátony tereny e,
Szabadság út 1. 12-09-004631

13465461
-2852-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Béke út 65

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-12
       13-15

Gumiszerelés és
eladás 33

49. Személy gépjármű és egy éb gépjármű-
alkatrész és -tartozék; kiskereskedelem 2007 10.26

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 185 / 2010 
B) 16/2010 Káv ai-Kis Krisztina

3077 Mátrav erebély ,
Zagy v a út 9. 50674499

67735352-4711-231-
12

3070 
Bátony tereny

e, Petőf i út 
10.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:30
Szo. 7:00-13:00, 

V: 8:00-12:00
Falusi ABC 70

dohány termékek
háztartási tisztítószer, v egy i áru

 2. Dohány terméket kiegészítő termék; 
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.5. Hús-és 
hentesáru;  1.6. Hal;  1.7; Zöldség- és gy ümölcs;  
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;  1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);   1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, stb.);  
18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.);  20. Illatszer, drogéria; 32. 
Állateledel  takarmány ;

alkoholtermék, sör, 
bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 
kiskereskedelem 2007.10.01 2016.07.26 2019.02.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 186 /2010 POWER
Testépítő Egy esület

3070 Bátony tereny e,
Iskola út 5.

19159906-
9262-112-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 39.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

9:00 - 21:00
Sporttáplálék-
kiegészítők és

sportruházat
85

1.12. Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.);   
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    4. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru  ruházati kiegészítő); 

kiskereskedelem 2008 01.24. 2014 01.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 187 / 2010 ZIMBRU Kf t 3070 Bátony tereny e,
Ózdi úti  Pav ilonsor

12-09-005442 14154298-
5244-113-12

30701 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 41.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo: 8:00-11:30

Vegy es Iparcikk-
bolt

127

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, stb.);   
6. Lábbeli- és bőráru;    7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;     
11. Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, 
CD, DVD stb.);    13. Festék, lakk;   14. Vasáru, 
barkács, és építési any ag;    18.Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);   
20.Illatszer, drogéria;    21. Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;  29.Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, 
f üggöny ;   38.Fotócikk;   45. Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem 2008.02.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 188 /2010 ZIMBRU Kf t

Btereny e,
Ózdi út 8.
Pav ilonsor

3727 / 8

12-09-005442
14154298-

5244-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 
3727/8

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00 - 16:00
Szo: 8:00 - 11:00

Ezerf éle Aprócikk
Kereskedés 24

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, stb.);    
4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);   5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási 
cikk stb.);  6. Lábbeli- és bőráru;  7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  14. Vasáru, barkács, és 
építési any ag;  15. Szaniteráru; 20. Illatszer, 
drogéria;   25. Óra- és ékszer;   27. Játékáru;   
30. Virág és kertészeti cikk;    43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;  45. Kreatív -hobbi és dekorációs 
termék;

kiskereskedelem 2008 02.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 189 / 2010 Kiss János

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 37.

49021141-
5221-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 

1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:30-16:00
Szo: 7:30-12:00
V: 7:30-10:30

Zöldség-Gy ümölcs 10

1.7. Zöldség- és gy ümölcs;     1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

kiskereskedelem 2008 02.27

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 190/2010 Számel Ferenc

3070 Bátony tereny e
Jedlik Á. út 13. ES-260950

73119362-
4742-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 45

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-16:30
Szo: 8:30-12:00 Ker-Ház 11

12. Telekommunikációs cikk;   18. Papír- és 
írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);                  
19. Számítógépes hardv er- és szof tv er termék;         
38   Fotócikk;   39  Optikai cikk; 

kiskereskedelem 2008 03.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 191/ 2010 Domoszali Márton

3146 Mátrav erebély ,
Kány ás B / 31 11T0035

78724648-
0146-232-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 50

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

CS: 6-12
Szo: 6-10

Termelői Füstöltáru
Üzlet 13 1.5; Hús-és hentesáru, kiskereskedelem 2008 04.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 192 / 2010 Eszes József

3100 Salgótarján,
Felsőidegér út 3. ES-284972

64943639-
1071-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Diák út 3614 

hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6-14
Szo: 6-14

Keny ér-Pékáru
Kis- és Nagy ker. 50 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék; kiskereskedelem nagy kereskedelem 2008 04.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 194 / 2010 Sejben Zoltánné

3075 Kisbárkány ,
Béke út 1. 2601717

49087756-4778-231-
12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 9

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - P: 8:00 - 17:00         
K: Zárv a

Szo: 8:00 - 13:00
2404 PB-Gáztelep 2 Palackos gáz 24. Palackos gáz kiskereskedelem 2008 05.07. 2019.09.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 195 / 2010 Kistereny ei Bány ászati Kf t

3078 Bátony tereny e,
Zríny i út 137. 12-09-003589

12566174-
2332-113-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Zríny i út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 7:30-15:00

Építkezési any agok
boltja 30 14. Vasáru, barkács, és építési any ag; kiskereskedelem 2008 05.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 196 / 2010
B) 83/ 2010

Soósné Lehoczki Beáta 3070 Bátony tereny e
Kossuth út 25.

ES-297592 65426515-
4532-213-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 10/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00

3724
CAR MANIA
Autóalkatrész

Üzlet
68

9. Villamos háztartási készülék és v illamossági 
cikk; 14. Vasáru, barkács, és építési any ag;         
22. Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, 
adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  
szerinti üzemany ag; 49. Személy gépjármű és 
egy éb gépjármű alkatrész és tartozék;

kiskereskedelem 2008 06.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 197 /2010
B) 84/2010 Terdox Trade Kf t

3070 Bátony tereny e,
Hársf a út 2. 12-09-005615

14302752-
4644-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Hársf a út 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 8:00-16:00 3222

Vegy i Áru Nagy -
kereskedelem 40 háztartási tisztítószer, v egy i áru, 21. Háztartási tisztítószer, v egy i áru; nagy kereskedelem 2008 06.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 198 / 2010 Kaszás László

3078 Bátony tereny e, 
Rákóczi út 5. 3146822

49275993-4719-231-
12

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi út 5.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség naponta: 7:30-20:00 758

Krém-Fagy lalt
Büf é 4

1.1.Meleg-, hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.3. Csomagolt 
káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital;   1.4.Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;     1.9. Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb ); 

kiskereskedelem-
v endéglátás

Pásztó kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrzési Hiv atal

313/02/KüE/0087 2008 07.03 2011.08.15

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 199 / 2010
B) 85/2010 Plastic Wood Kf t.

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 17. 12-09-005656

14339426-2229-113-
12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 17.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 5:00-21:00
V és ünnepnap: 7:00-

15:00
3799/16hrsz

Üzemany agtöltő 
állomás és Shop-

Áruda
45

háztartási tisztítószer, v egy i áru,
dohány  áru

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 2. 
Dohány terméket kiegészítő termék; 16. Köny v ;
17. Újság, napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ;
18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.); 21. Háztartási tisztítószer, v egy i 
áru;
22. Gépjármű-kenőany ag, -hűtőany ag, 
adalékany ag és a jöv edéki adóról szóló törv ény  
szerinti üzemany ag; 27. Játékáru; 38. Fotócikk; 
49. Személy gépjármű és egy éb gépjármű-

  

szeszes ital,
dohány áru kiskereskedelem 2008 07.07 2014 01.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 200 /2010
B) 86/2010 Mustó Bt.

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 50. 12-06-000398

24007623-
5540-212-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 50.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 3483/2hrsz Sport Büf é 80 40  f ő dohány áru

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),
2 Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital, dohány áru
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2008 07.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 201 /2010
B) 87/2010 Gy örgy  Jánosné

3070 Bátony tereny e,
Béke út 9. ES- 380719 (9956477)

64519867-
5630-1-32

3078 
Bátony tereny

e, 
Vasút út 22.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 7:30-24:00
P-Szo: 7:30-2:00 2454/7hrsz. Resti Italbolt 83 18  f ő dohány áru

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),
2 Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital
dohány áru

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2008 07.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 202/2010
B) 88 / 2010

LIDL  Magy arország 
 Kereskedelmi Bt.

1037 Budapest
Rádl árok 6. 01-06-757718

21588017-
4711-117-01

3078 
Bátony tereny

e, Berekgát 
köz 2.

hrsz 996 / 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H -Szo: 7-21
V: 7-17

3078 Bátony tereny e, 
Berekgát köz 2.

hrsz 996 / 2

LIDL Élelmiszer 
Áruház 1069  m2

13. f esték, lakk
20. illatszer,

21. háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék; 1.5. Hús-és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.);  1.10. Tej, tejtermék 
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.); 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, stb.);  1.12. Közérzetjavító és étrend-
kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 2. *  
Dohányterméket kiegészítő termék; 3. 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. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy, babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer; 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
10. Audió- és videóberendezés; 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, 
CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk; 13. Festék, lakk;14. Vasáru, barkács, és építési 
anyag;
15. Szaniteráru; 16. Könyv; 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 22. *  Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, 
adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;
23. Háztartási tüzelőanyag; 25. Óra- és ékszer; 26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.); 
27. Játékáru; 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány; 36. Pirotechnikai termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 
anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk; 39. Optikai cikk; 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41. Temetkezési kellék;42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti 
áru;
43  Emlék- és ajándéktárgy; 44  Numizmatikai termék; 45  Kreatív-hobbi
         

a) ásv ány olaj
b) alkohol

termék
c) sör
d) bor

e)pezsgő
f ) köztes

alkohol termék

kiskereskedelem nem nem

2. Hús- és hentesáru
3. Hal

4: Tej, tejtermék
1.3 f esték, lakk

20. illatszer, drogéria
21. háztartási 

tisztítószer, v egy i áru,

f riss hús, f riss halászati
termék, hűtést igény lő tej, 

tejtermék,

Nógrád Megy ei
Kormány hiv atal

Pásztó Járási
Hiv atala

313 / 02 / KüE/
00318 2008 08.08. 2016.04.21

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 203/2010
B) 89/2010

Kior Technika Bt 3078 Bátony tereny e, 
Madách út 1/A

12-06-003873 20712796

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

2409 Süti Barlang 30

1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak,  stb.); 2. *  
Dohány terméket kiegészítő termék;

kiskereskedelem-
v endéglátás

2008 09.15 2013 09.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 204 / 2010 Flatiron Kf t

3100 Salgótarján,
Erkel köz 38. 12-09-004741

13556257-
4779-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 
6/C f sz 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:10 - 17:00
Szo: 8:10 - 12:00 Zálogház 25

25. Óra- és ékszer; 
58. Zálogház által, a tev ékeny sége keretén belül 
f elv ett és ki nem v áltott zálogtárgy ;

kiskereskedelem 2008 09.24. 2018 03.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 206 / 2010 Dutrade Zrt

2400 Dunaújv áros,
Papírgy ári út 49. 07-10-001178 11451479-4672-114-

07

3070 
Bátony tereny

e, 
Béke út 104-

106

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 7:00-15:00

Acéltermékek
Kereskedelme 500 14. Vasáru, barkács, és építési any ag;

59. Egy éb (szakosodott nagy kereskedelmi raktár); kiskereskedelem 2008 09.30. 2012.03.27

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 208 / 2010 Osgy áni Sándor

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 146.

78736649-
5630-233-12

3070 
Bátony tereny

e,
Feny v es út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Termelői borkimérés 18 59. Egy éb szeszes ital kiskereskedelem 2008 08.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 209 / 2010 Jan-Ispán Kf t

3258 Tarnalelesz
Szabadság út 79/A ES-505745

47830668-
1071-231-10

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 43

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 
V: 6:30-12:00 Janov icz Pékség 62  m2 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék, kiskereskedelem 2009 07.30. 2014 09.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 210 / 2010 Ruszó Andrea 3078 Bátony tereny e, 

Rákóczi út 58 ES-300885
64440301-

9604-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 

58

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Használt Cikkek
Boltja 30

46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 211 / 2010 Végh László

3078 Bátony tereny e,
Damjanich út 62 ES-465319

49138553-
0240 231 12 mozgóbolt

Mozgóbolti
Tüzif a Árusítás 23. Háztartási tüzelőany ag; kiskereskedelem 2009 02.06. 2019.08.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 212 / 2010 Jászai Nagy  Istv án Gy uláné ES-9465407 63348512-
232-4776-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

1316/6

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-16
Szo:  8-13

Írisz Virág 
Ajándékbolt

22

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 20. Illatszer, drogéria; 25. 
Óra- és ékszer; 27. Játékáru; 30. Virág és 
kertészeti cikk; 40. Kegy tárgy , kegy szer, egy házi 
cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy ; 45. Kreatív -
hobbi és dekorációs termék; 

kiskereskedelem 2009 02.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 214 / 2010 
B) 102/2012

Barkóczi Ágnes e.v .
Varga Zsolt

3155 Mátramindszent
Rákóczi út 32/2

13051142 65078057-
5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 62.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-20:00
Szo: 8:00-20:00
V:   10:00-18:00

Megálló Büf é 15

1.1. Meleg-, hideg étel;  1.2 (káv éital, 
alkoholmentes ital - kiv év e szeszes ital) ;  
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 

kiskereskedelem-
v endéglátás

(Kertv . 2 § 13. pont)
nem

1.1 Meleg-, hideg étel
1.4 Cukrászati 

készítmény , édesipari 
termék (f agy lalt)

Vendéglátó-ipari termék 
ezen belül:melegkony hás 

ételek: hamburger, hot dog, 
hely ben készült és sütött 

lángos, 
hideg- és meleg 

szendv icsek, előkészített 
és hely ben sütött húsok, 

f agy lalt

Pásztó Járási  
Hiv atal 

Állategészségügy i 
és Élelmiszer-

ellenőrző Osztály

313 / 02 / KüE / 
00261 / 2

2015 02.27.

2012 09.05. 
2014 07.23.
2015 02.27.
2015 05.12.
2015 10.16.

2016.08.01

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 215 / 2010 IVACS  Bt.

3078 Bátony tereny e, 
Dobó út 4. 12-06-004678

20397252-
5211-212-13

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 
1316/1 B

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 5:00-13:00 Lángossütő 4. 1.1. Meleg-, hideg étel;

kiskereskedelem-
v endéglátás 2009 05.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 216 / 2010
B) 90 / 2010

SZŐLLŐS és  SZŐLLŐS Bt. 3128 Vizslás,
 Liliom út 7.

12-09-005725 14389311-
4759-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 35

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00

3782/A/25 Barkácsbolt 177

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési any ag; 20. 
Illatszer, drogéria; 29. Tapéta, padlóburkoló, 
szőny eg, f üggöny ; 37. Mezőgazdasági, méhészeti 
és borászati cikk, növ ény v édő szer, 
termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg 
stb.);
38. Fotócikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2009 07.16. 2013 05.16.



Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 217 / 2010 PLASTIC  WOOD Kf t

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 17. 12-09-005656

14339426-
2229-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 17

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 8:00-16:00

Bútorgy ártási-
belsőépítészeti

szaküzlet
35

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  14.Vasáru, barkács, és 
építési any ag;

kiskereskedelem 2009 08.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 218/2010 CAT-PO Kf t

3070 Bátony tereny e, 
Mikes K. út 2. 12-09-004127

13031541-
5540-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
Rózsav ölgy i 
Márk út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség SPORT CAFE 60  m2 30  f ő

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital ;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.), 1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 1.12. 
Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.);

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás igen 2009 09.30 2013 11.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 219 / 2010
B) 91/2010 Bioszol - Ker.  2007 Kf t 3070 Bátony tereny e, 

Boróka út 8. 12-09-005203
1393102-

5248-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Petőf i út 1/A.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:30-15:30
Szo: 7:30-12:00 4285 GAZDABOLT 30

14. Vasáru, barkács, és építési any ag; 30. Virág 
és kertészeti cikk; 32. Állateledel, takarmány ; 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növ ény v édő szer, termésnöv elő any ag, a 
tev ékeny séghez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági f elszerelés, v etőmag, tápszer, 
kötözőf onal  zsineg stb );

kiskereskedelem 2009 09.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 220/2010 FUNNY-TEAM KFT

3078 
Bátony tereny

e,
Rákóczi út 

CENTRUM 
PRESSZÓ szeszes ital 2011 01.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 221 / 2010
B) 3 / 2009

Kecskés Attila E. V. 3070 Bátony tereny e, 
Jó szerencsét út 26.

19512508 60253321-
5610-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Mátra ltp 9-10 

pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS-V:9:00-22:00
P-Szo:9:00-24:00

Korona Presszó 60  m2 50  f ő

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);    
2.Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2009 11.04.

2014 07.07.
2015 07.14.
2015 11.02.
2015 11.30.
2015 12.17.  
2017  05  12

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 222 / 2010
B) 11 /2010 Palóc Nagy ker. Kf t

3100 Salgótarján
Ipari Park 9. 12-09-001032

10534485-
4637-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Rimay  út 3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-18:00
Szo: 6:00-15:00

V: ZÁRVA

33 sz. élelmiszer 
üzlet 269

dohány termék,
háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és 
hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és 
pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.), 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 2. *  
Dohányterméket kiegészítő termék; 3. 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. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 11. 
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);

        

sör
bor

pezsgő
köztes alkoholtermék

dohány gy ártmány

kiskereskedelem
1997 08.21.
2005 05.18.

2005 05.18.
2015 03.09.
2016.03.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 223/ 2010 Osgy áni és Társa Bt 3070 Bátony tereny e, 

Ózdi út 146. 20319300

3070 
Bátony tereny

e,
 Feny v es út 

12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-16:00
Szo: 6:00-12:00 Húsbolt 1.5. Hús-és hentesáru; kiskereskedelem 2007 07.12.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 224 / 2010

Sáf árné Miszlai 
Angéla Ramóna

3078 Bátony tereny e,
Zríny i út 92/A

60409821-
4649-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Zríny i út 

92/A

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedés;

közv etlen értékesítés

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, stb.); 5. Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy , babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk; 9. 
Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk;
10. Audió- és v ideóberendezés;11. Audiov izuális 
termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk; 18. Papír- és 
írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.); 
20. Illatszer, drogéria;25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk; 34. 
Szexuális termék; 40. Kegy tárgy , kegy szer, 
egy házi cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy ; 45. 
Kreatív -hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer  bútor  egy éb használtcikk  régiség);

kiskereskedelem nagy kereskedelem 2010 05.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 225 / 2010 Balogh József né

3078 Bátony tereny e,
Makarenkó út 18 4753358

49223628-
5221 231 12

Bátony tereny e, Mátranov ák, Mátratereny e, Nemti,  
Szuha  Mátramindszent  Dorogháza

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség v ásáron v  piacon

1.7. Zöldség- és gy ümölcs;    30.Virág és 
kertészeti cikk; kiskereskedelem 2010 06.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 226 / 2010 Alapi Norbert 3064 Szurdokpüspöki 
Szabadság u. 53.

44659289 71716468-4776-231-
00

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 53.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

5:00-21:00 Hami Büf é 28 12  f ő 2010 06.02.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);

szeszes ital, dohány áru kiskereskedelem-
v endéglátás

igen 2010 06.14.

2012 02.10.
2013 03.28
2015 01.22.
2016.03.11

2018 02. 19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 227 / 2010 Molnár Szabolcs

3070 Bátony tereny e,
Béke út 36. 18317283

60115409-
9523-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Béke út 36

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00

Szabolcs Cipész-
 Lábbeli és Bőráru 

Üzlet
6 6. Lábbeli- és bőráru kiskereskedelem 2009 06.02.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 228 /2010 Bátony trade Kf t

3070 Bátony tereny e,
Rózsav ölgy i Márk út 

1.
12-09-006460

14950355-
4339-113-12 Magy arország

közterületi értékesítés,  üzleten kív üli 
kereskedelem

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;      
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )    

szeszes ital
kiskereskedelem-

v endéglátás 2010 06.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 229 /2010 Plastic Wood Kf t

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 17. 12-09-005656

14339426-
2229-113-12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-12:00 Bútorstúdió 63

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk ;       9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;       14. Vasáru, 
barkács  és építési any ag;

kiskereskedelem 2010 07.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 230/ 2010
B) 94/2010 Mester  Computer Kf t

3060 Pásztó,
Dobó út 16. 12-09-006717

22614577-
4741-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Mátra ltp. T/2 

pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 7:00-22:00

Dóri Palackozott
Italok Boltja 20 2010 08.12. dohány áru,

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),
1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),   17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem 2010 08.12.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 231/ 2010 Mezei Istv án 3078 Bátony tereny e,

Bajcsy -Zs út 9. 21397177
60545655-

4782-231-12 Magy arország
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelem, közterületi értékesítés 2010 08.27.

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal,  stb.); 4. Ruházat (gy ermek, 
női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 6. Lábbeli- és bőráru;   
7.Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk,    30.Virág és kertészeti 
cikk    43 Emlék- és ajándéktárgy

kiskereskedelem 2010 08.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 232/ 2010 HJL Security
Gazdasági Szolgáltató Kf t

12-09-006748 22637372-
5320-113-12

Magy arország v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelem, közterületi értékesítés

2010 08.30.

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),  3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, 
háztartási textiltermék, lakástextília,stb.);  
20.Illatszer, drogéria; 27.Játékáru;  30. Virág és 
kertészeti cikk;

kiskereskedelem 2010 08.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 233 / 2010 Fehér Zsuzsanna

3100 Salgótarján,
Szerpentin út 42. 20386766

60334228-
4618-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Berekgát köz 

4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-20:00
Szo-V:13:00-20:00 Wellness-bár Büf é 35 2010 09.06.

1.1.Meleg-, hideg étel; 1.2.Káv éital, alkoholmentes- 
és szeszes ital ;   1.3.Csomagolt káv é, dobozos, 
illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,    
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék.  
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2010 09.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 234/2010 Centrum-Sof t Kf t 3100 Salgótarján 
Rákóczi  út 123.

12-09-006935 22798477-
5630-113-12

3078 
Bátony tereny

e,
Madách út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 8:00-22:00
Szo: 8:00-24:00

V: 8:00-22:00
Eszkimó Söröző 40 2009 07.02.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.4.  Cukrászati 
készítmény , édesipari termék.   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb );

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2010 09.28. 2014 07.03

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 235 /2010 Koncz László

3127 Kazár
Árpád út 24. 1845587

61380851-
4511-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Zríny i út 122

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-14:00

Verda 
autókereskedés 2010 10.15. 47. Személy gépjármű; kiskereskedelem

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 236 / 2010
B) 14 / 2010

Susán Tamás 3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 27.

2731804 61318447-
5610-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

16.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 15:00-21:00
P: 15.00-24:00

SZ: 09-00-12:00, 15:00-
24:00

V: 15:00-21:00

1599 Kiskakas Vendéglő
(Étterem)

50 2010 05.04. dohány termék

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;    1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);    
2  Dohány terméket kiegészítő termék;

szeszes ital,
dohány áru,

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2010 05.04. 2016.01.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 238/ 2010 GANDOLLA KFT

6000 Kecskemét, 
Horog utca 11/c 03-09-123533

23688405-
9313-113-03

3070 
Bátony tereny

e, 
Béke út 35-

37.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 7:00-21:00
Sz-V: 9:00-8:00 4011

Perf etto Gy m
Fitness Club 190 2012.08.24

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.3; Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,(kiv év e 
szeszesital)     1.9. Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb.);   1.10.Tej, tejtermék 
(v aj, sajt, túró, sav any ított tejtermék stb.);   
1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),    1.12.Közérzetjav ító és étrend-
kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, 
testépítő szer stb.);    4.Ruházat (gy ermek, női, 
f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő);  26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 

 

kiskereskedelem nem nem 2010 11.15. 2012 08.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 239 /2010 Suly ok Attila 3070 Bátony tereny e.
Jedlik Á. út 13.

5107425 49261213-
4725-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 66.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-Szo: 5:00-20:00
V: 8:00-20:00

Tatár Pékség 22

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;    1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);    1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é  tea  f űszer  ecet  méz  bébiétel stb ); 

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem 2010 11.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 240 / 2010
B) 96/2010 Bertókné Kardos Viktória 3070 Bátony tereny e,

Iriny i J. út 42. 21990691
60665519-

4724-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 10/A.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 6:00-15:00
Szo: 7:00-12:00

Választ6  Kisker. 
és Látv ány pékség 24 2010 12.01. dohány termék

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital ;   
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),     
1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);  1.12.Közérzetjav ító és étrend-
kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, 
testépítő szer stb.);   17.Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ;    18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);    20. 
Illatszer, drogéria; 
43  Emlék- és ajándéktárgy ; 59  Egy éb

kiskereskedelem
2010 11.23.
2010 12.01. 2011 04.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 243 / 2010 Tahu Sándorné 3078 Bátony tereny e,

Ady  E. út 19. 22038880
60673956-

4729-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

4/A.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00 Herbária 31 2010 11.29.

1.12. Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.);  6. 
Lábbeli- és bőráru;   16. Köny v ;  20.Illatszer, 
drogéria;  28. Közérzettel kapcsolatos nem 
élelmiszer termék (v érny omásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.);  59. 
Egy éb;

kiskereskedelem 2010 12.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 244/2010
B) 95/2010 VIGE Bt.

3068 Mátraszőlős
Posta tér 18. 15-06-083972

25874130-
1073-212-15

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 150.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-V: 5 - 22 Leszv igasz Söröző 30 dohány termék

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);     1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.);     2. Dohány terméket kiegészítő 
termék;

alkoholtermék
sör
bor

pezsgő
köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás 2010 11.26.

2012 02.03.
2012 02.09.
2012 02.10.

2013 01.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 245 / 2011 Tóth Martin András e.v . 3070 Bátony tereny e, 
Kossuth út 27.

18402483 60125532-
4721-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Kossuth út 

27.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-19:00
Szo:7:00-14:00 Zöldség-Gy ümölcs 

Üzlet
20 2011 01. 03.

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs;  1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.);    1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.);     30. Virág és kertészeti cikk;    
32  Állateledel  takarmány ;

kiskereskedelem nem nem 2011 07.03. 2015 05.28

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 246 / 2011 TOTAL BAITS HUNGARY Kf t

3078 Bátony tereny e,
Köny v es K. út 16. 12-09-006736

22625797-
4690-113-12 országos csomagküldő kereskedelem

26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);    
32  Állateledel  takarmány ; 

kiskereskedelem nem nem 2011 02.03. 2017.10.10

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 247 / 2011
B) 16 / 2010 Oláhné Csonka Tímea

3070 Bátony tereny e,
Petőf i út 10. 7081659

63679030-
4711-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 58/a.  
Hrsz: 3409

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00
Szo:7:00-13:00
V: 7:00-12:00

  Hrsz: 3409
Zöldség-Gy ümölcs

Vegy esbolt 30 2011 03.11

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs; 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék; 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.); 1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.),

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 2011 03.10.
2014 08.28.
2015 09.25. 2018.04.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 248/2011 Kalocsai Lajosné

Keny ér-Pékáru 
Mintabolt

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é  tea  f űszer  ecet  méz  bébiétel stb ); 

2011 03.08. 2011 08.03.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 249 / 2011 SHUN LAI SHUN Kf t 1089 Budapest,
Orcy  út 43. II/25.

01-09-955942 23163359-
4642-113-01

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 

15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00

KÍNAI ÜZLET 130 2011 03.01.

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , 
babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bőráru; 7. 
Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 39 Optikai cikk;

kiskereskedelem nem nem 2011 03.16. 2014 04.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 250 / 2011 GELLITÓ Kereskedelmi Kf t

3143 Mátratereny e, 
Kossuth út 112. 12-09-007258

23279667-
4711-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Rimay  út 3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:30
Szo: 7:00-13:00
V.: 08:00-13.00

Zöldség-Gy ümölcs
Vegy es Kereskedés 40 2011 03.24.

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;  1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs;  1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék;   1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.);   1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, 
túró, sav any ított tejtermék stb.);    1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea  f űszer  ecet  méz  bébiétel stb )

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem

1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari 

termék;
1.10. Tej, tejtermék 

(v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék 

stb.);

Tej, tejtermék;
Hűtést igény lő cukrászati 

készítmény ; 

Pásztó Járási 
Hiv atal, 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Hiv atala,

313/02/KüE/00001/
2 2011 04.11. 2016.02.10

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 251 / 2011 Tomazics Róbert Gézáné

3070 Bátony tereny e, 
Liget út 8.  1/7 22403566

60749378-
5630-231-10

3070 
Bátony tereny

e,
 Rimay  út 5.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-V: 9:00-20:00 FAGYLALTOZÓ 12 2011 04.21.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb ); 

kiskereskedelem nem nem
1.4;Cukrászati 

készítmény , édesipari 
termék,

Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény ,

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal,

313/02/KüE/00081 2011 04.21. 2011 06.03. 2012.03.27

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 252 / 2011 Pocak Pék Kf t

1062 Budapest,
Andrássy  út 122. 01-09-932815

14327308-
4711-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Mátra ltp. T / 

8  Pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 5:00-16:00
Szo: 6:00-11:00

Pocak Pékség 
Mintaboltja 19 2011 05.04.

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;  1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb );

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő

kiskereskedelem nem nem 2011 05.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 253 / 2011
B) 48/2010 Kucsik Andrea

3078 Bátony tereny e,
Csillag út 4. 22967484

60800514-
5630-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Sport út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-CS: 7:00-21:00
V: 7:00-24:00 Sport Kocsma 70 2011 05.04.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb );

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2011 05.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 254 / 2011 Fekécs Tamás 3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 79.

23325285 60824688
-4782-231-12

országos
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség,  közterületi 
értékesítés

2011 05.04.

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);   4. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);   6. Lábbeli- és 
bőráru;  7.Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;     11. 
Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, 
CD, DVD stb.);    14. Vasáru, barkács, és építési 
any ag;
39.Optikai cikk;    46. Használtcikk (használt 
köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb 
használtcikk  régiség);    59  Egy éb;

kiskereskedelem nem nem 2011 05.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 255 / 2011
B) 99/2011 Oláh Csabáné

3070 Bátony tereny e,
Kőv irág út 31. 21290094

60530297-
4711-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Sport út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-Szo: 7:00-17:00
V:  7:00-14:00 Vegy esbolt 144 2011 05.02.

dohány termék,
háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;     1.5. Hús-és 
hentesáru;  1.7. Zöldség- és gy ümölcs;  
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;   1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.); 1.11.Egy éb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb 
magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, tea, 
f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);  20.Illatszer, 
drogéria;    21  Háztartási tisztítószer  v egy i áru;  

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atal,

313/02/KüE/00080 2011 05.12. 2011.06.06 2011.10.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 256 / 2011
B) 98/2010

Frakat Kf t 3070 Bátony tereny e,
Bány ász út 13.

12-09-006209 14770713-
4711-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Béke út 29.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-17:00
Szo: 7:00-12:00

Vegy es 
Kereskedelem

40 2011 05.27. dohány termék,
háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;    1.5. Hús-és 
hentesáru;  1.7. Zöldség- és gy ümölcs;   
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;    
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.)  1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.), ;   1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.),;   5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási 
cikk stb ); 20  Illatszer  drogéria

c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 2011 05.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 257 / 2011 Szoó Károly né 3070 Bátony tereny e, 
Bány ász út 13.

23460485 60833411-
4791-231-12

országos
csomagküldő kereskedelem,

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

2011 05.30.

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, stb.);  4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő;   5. Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy , babaápolási cikk stb.);    6. Lábbeli- és 
bőrár ;   7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   16. Köny v ;   
26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);   
27.Játékáru;  29. Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, 
f üggöny ;  43. Emlék- és ajándéktárgy ; 
46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); 

kiskereskedelem nem nem 2011 05.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 258 / 2011 Kékesi Ildikó

3153 Dorogháza
Szent I. út 44. 23662089

60845780-
4779-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség.;  v ásáron v agy  piacon

Angol használt
 ruha 41 2011 06.02.

46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem nem nem 2011 06.02. 2011.06.20 2012.04.17



Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 259 / 2011 NEU -DORF BAU Kf t
1157 Budapest, 

Erdőkerülő út 43.  
II/6.

109928711 14979826-
4322-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Béke út 35-

37

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-CS: 15:00-21:00
P:    14:00-24:00
Szo: 9:00-24:00
V: 9:00-20:00

szünetben: 
H-V: 9:00-24:00

SECONDA CASA 100 100     f ő 2011 06.12.

1.1. Meleg-, hideg étel ;     1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;      1.3. 
Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4.Cukrászati 
készítmény , édesipari termék ;    1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.) ;      
1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.) ;      1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz  bébiétel stb )  ;

kiskereskedelem nem nem

Pásztó Járási 
Hiv atal, 

Állategészségügy i 
és Élelmiszer-

Ellenőrző Hiv atal,

313/02/KüE/0083/1 2011 06.06.
2012 08.02.
2013 02.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 260 / 2011 WORKER - DON Kf t

1035 Budapest,
Miklós u 13. 01-09-937937

22662329-
4741-113-01 országos

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség 2011 06.24.

1.7. Zöldség- és gy ümölcs;    1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);     
43  Emlék  és ajándéktárgy ; 

kiskereskedelem nem nem 2011 06.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 261 / 2011 Zöldség Trió Ker. és Szolg. Kf t. 3100 Salgótarján 
Bajcsy -Zs.út  23/B

12-09-004706 13527392-
4631-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Mátra ltp T/3 

pav ilon.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00
Szo: 7:00-12:00

Zöldség-Gy ümölcs
Egy éb Élelmiszer

20 2011 07.07

1.Meleg-, hideg étel ;   1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;    1.7. Zöldség- és gy ümölcs;     
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb );

kiskereskedelem nem nem 2011 07.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 262/2011 Göröcs Attila

3070 Bátony tereny e, 
Iskola út 5. 2705488

61835650-
4764-231-12 Magy arország

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelem
üzleten kív üli kereskedelem 2011 07.11.

26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);  
27 Játékáru; ;

kiskereskedelem 2011 07.11 2014 05.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 263/2011 Holtner Béla 3078 Bátony tereny e,
Huny adi út 65.

24784496

3078 
Bátony tereny

e,
Rákóczi út 

10.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-15:00
Szo: 7:00-12:00

Keny ér Pékáru
Mintabolt

20 2011 08.02.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital ;  
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.8.Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;  1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   1.10. 
Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.) ;     1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak,  

kiskereskedelem 2011 08.02. 2015 12.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 264 / 2011
B) 33/2010 Mustó Bt.

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 50. 12-06-000398

24007623-
5630-212-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 59

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-V: 5:00-22:00 2765 Söröző-Italbolt 70 2011 08.15.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb ) ;2  Dohány terméket kiegészítő termék;

alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2011 08.15. 2013 07.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 265 / 2011 Tóv aji Tímea

3070 Bátony tereny e,
Határ út 31. Salgótarján ügy nöki kereskedelem 2011 08.30 59. Egy éb (bioptron f ény terépiás készülék) ügy nöki kereskedelem kiskereskedelem nem nem 2011 08.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 266/2011 Cserháti Róbertné

3078 Bátony tereny e, 
Huny adi út 19. 12294973

64925255-
5530-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Zríny i út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 7:00-13:00

II. János Pál Pápa
 Iskolai Büf é 2011 09.05.

1.1. Meleg-, hideg étel;     1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;    1.5.Hús-és hentesáru;   1.8. 
Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;     1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  
 1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.), ;   1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só,  száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.);    18. Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon  állv ány  stb );

kiskereskedelem - 
v endéglátás

1.4. Cukrászati 
készítmény , édesipari 

termék,

Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény , (f agy lalt-

jégkrém),

Pásztó Kerületi 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atala,

313/02/KüE/00123 2011 09.05. 2014 07.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 267 / 2011
B) 100 / 2011

Oláh Csabáné 3070 Bátony tereny e, 
Kőv irág út 31.

21990094 60530297-
4711-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Mátra ltp. 

P/11 pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-Szo: 6:30-17:00
V: 7:00-12:00

ZÖLDIKE 
VEGYESBOLT

30 2011 09.07. dohány áru,

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs;     1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék;    1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.);    1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, 
túró, sav any ított tejtermék stb.);    1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);   18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb );

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 2011 06.06. 2011.09.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 268 / 2011 Papp Lászlóné 3078 Bátony tereny e,

Csentei út 5.  3/9 11187875

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

6/C.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

Lottózó, Káv é, 
Sütemény

Üzlet-
Palackozott Italok.

31 2011 09.19.

1.1. Meleg-, hideg étel;   1.2. Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.3. Csomagolt 
káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital;    1.4.Cukrászati készítmény , 
édesipari termék    1.9.Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb ); 

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem

NMKH 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Ig.

313/02/KüE/0127 2011 09.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 269 / 2011 Oláhné Krajcsi Ilona

3078 Bátony tereny e,
Zríny i út 112. 38489510

66747082-1412-231-
12

3078 
Bátony tereny

e, 
Zríny i út 112.

közv etlen értékesítés 8:00-14:00 1187
Ruhakészítő és 

értékesítő 
v állalkozó

2011 09.20.

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő,  
stb.);    4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);

kiskereskedelem nem nem 2011 09.20. 2014 08.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 270 / 2011
B) 101/2011

Palóc Nagy kereskedelmi Kf t 3104 Salgótarján
Ipari Park , Park út 9.

12-09-001032 10534485-
4637-113-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 6.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 5:30-18:00
Szo: 6:00-18:00

V: ZÁRVA

55 sz. CBA 
élelmiszer

743  m2 2011 09.23. dohány áru, A és B tűzv eszély ességi
 osztály ba sorolt any ag

1. Élelmiszer, 1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék; 
1.5. Hús-és hentesáru; 1.6. Hal; 1.7. Zöldség- és gyümölcs,  
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 1.10. Tej, tejtermék 
(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.); 1.11. Egyéb élelmiszer 
(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 
só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.);2. *  Dohányterméket kiegészítő 
termék; 3. 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. 
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk; 9. Villamos háztartási 
készülék és villamossági cikk; 11. Audiovizuális termék 
(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 16. Könyv; 17. Újság, 
napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 18. Papír- és írószer,
 művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;26. Sportszer, sporteszköz
 (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk; 32. Állateledel, 
takarmány; 34. Szexuális termék; 37. Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 

  t ék é h  ük é  kö  ki é  

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nagy kereskedelem nem nem

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.4. Cukrászati 

készítmény , édesipari 
termék; 1.5. Hús-és 
hentesáru; 1.10. Tej, 
tejtermék (v aj, sajt, 

túró, sav any ított 
tejtermék stb.),

Hűtést igény lő 
hústermékek, tejtermékek, 
melegkony hás étel, hűtést 

igény lő cukrászati 
készítmény ek,

Pásztó Járási 
Hiv atal, Élelmiszer-

Ellenőrző és 
Állategészségügy i 

Hiv atal

313/02/KüE/00128 2011 09.23.
2015 03.09.
2016.04.08
2016.08.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 271/2011
B)102/2011 Susán János Péter

3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 11. f sz/1 25310491

60946733-
5630-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Béke út 118.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség 3834 Suly om Söröző 80 80  f ő 2011 09.26.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,;   
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);    1.11.  Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb )

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2011 09.26. 2013 07.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 272/ 2011 Kecskés Attila 3070 Bátony tereny e, 

Jószerencsét út 26. 3371430
49244816-

5630-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 7:00-14:00 Kakas Főzőkony ha 2011 10.05. 1.1. Meleg-, hideg étel

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2011 10.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 273/2011 BAO HUA Kf t Budapest,
Jegeny e u 36-40

01-09-943948 22796578-
4642-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
Bány ász u.3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:30
Szo: 8:00-12:00

Kínai Áruház 300  m2 2011 10.28.

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);  4. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);  5. Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);   6. Lábbeli- és bőráru; 25. Óra- és ékszer; 
27.Játékáru;   43. Emlék- és ajándéktárgy ;   
45 Kreatív -hobbi és dekorációs termék; 

kiskereskedelem 2011 10.28. 2012 01.03. 2013 02.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 274 / 2011 Ruszó Krisztina

3078 Bátony tereny e,
József  A. u. 1 A ép. 26340285

65717501-
4779-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
 Rákóczi út 7

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 12:00-16:00
Szo: 8:00-12:00

Használt Áruk 
Boltja 63 2011 11.22.

46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem nem nem 2011 11.22 2011 11.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 275/2011 Kecskés Attila

3070 Bátony tereny e
Jószerencsét út 26. 3371430

49244816-
5630-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Klapka út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-CS: 8:00-20:00
P-Szo: 8:00-21:00 Csente Italbolt 100 50 2011 12.05. 1.2 Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen nem 2011 12.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 276/2011 COOLTUR '66 Kf t

2310 Sziget-
szentmiklós

Bíró Lajos u. 125/1
13-09-123221

14475683-
7490-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 68.

SPORT SHOP

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő;  5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási 
cikk stb.);  6. Lábbeli- és bőráru;  26. Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as 
f elszerelés  kiegészítők stb );

2011 12.08. 2013 10.30.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 277/2012 Máthé Computer LS Kf t

1031 Budapest
Városf al köz 2. 01-09-976767

23757576-
4651-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
Rózsav ölgy i 

Márk út 1

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo-V: Zárv a

Máthé 
Computer LS 40 19.Számítógépes hardv er- és szof tv er termék; kiskereskedelem nem nem 2012 02.20 2015 07.08.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 278 / 2012 Orbán Optika Kf t

2500 Esztergom
Basa ut 4. 11-09-012893 14061008

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 62

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 8:00-16:00 VISUS OPTIKA 38 39. Optikai cikk; 2012 04.02.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 279 / 2012 Dutrade Zrt

2400 Dunaújv áros,
Papírgy ári út 49. 07-10-001178

11451479-
4672-114-07

3070 
Bátony tereny

e,
 Béke út 108

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 7:00-15:00 .3832/3.

Dutrade Acéltermék
Kereskedés 24038 2012 04.02. 14. Vasáru, barkács, és építési any ag; kiskereskedelem nagy kereskedelem 2012 04.12. 2018.12.14

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 280 / 2012 Tomazics Róbert Gézáné 3245 Recsk
Vörösmarty  út 16.

22403566

3070 
Bátony tereny

e, 
Mátra ltp. 1/6, 
1/7. Pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-V: 10:00-20:30 Fagy laltozó 20 2012 04.13.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital 
(kiv év e szeszes ital);   1.3.Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.4.Cukrászati készítmény , édesipari 
termék;     1.9;Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, stb.),

alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 
kiskereskedelem hűtést igény lő cukrászati 

készítmény  és f agy lalt

NMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügyi 
Igazgatósága , Pásztó 

Kerületi 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer-Ellenőrző 

Hivatal

313/02/KüE/00081/1 2012 04.05. 2017.01.06

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 281/ 2012 Balázs Kálmán 3078 Bátony tereny e
Rákóczi út 12.

28361288 71484671-
4721-231-12

Mátranov ák, Bárna Vásár, piac, közterületi értékesítés (Nógrád megy e)
1) mozgóbolt

2) v ásár v . piac
3) közterület

1.7. Zöldség- és gy ümölcs; 30. Virág és kertészeti 
cikk;

2012 04.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 282/2012 SOMLYÓI SZABÓ PÉK Kf t 3100 Salgótarján,
Völgy híd út 1.

12-09-006875 22740278-
1071-113-12

Btereny e, 
Ózdi út 10/A   
 hrsz: 3725 / 

A / 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 5:00-14:00
Szo: 5:00-12:00

 hrsz: 3725 / A / 2 Somly ói Pékség 
Mintabolt
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1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(szeszes ital kiv ételév el),    1.3.Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;(kiv év e szeszes ital);    1.8.Keny ér- 
és pékáru, sütőipari termék;     1.9;Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, stb.);     1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak,  stb.  - /kiv év e hűtött 
termékek/);     

kiskereskedelem nem nem 2012 05.17. 2015 10.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 283/ 2012 Oldal Oszkár

3078 Bátony tereny e,
Táncsics út 28. 843915 Nógrád megy e üzleten kív üli kereskedelem

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,        
1.9;Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )

2012 06.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 284 / 2012 Kiskedv encek Boltja

3078 Bátony tereny e,
Erzsébet út 23. 12-09-00806414

23978249-
4776-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 16

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H: 7-12
K-P: 7-16
Szo: 7-12

Kiskedv encek
Boltja 120

27.Játékáru;     30.Virág és kertészeti cikk;      
32.Állateledel, takarmány ; 2012 07.05. 2013 03.18. 2016.03.17

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 285/2012 Barta Tamás

3100 Salgótarján,
Zöldf a út 1. 29765496

65932546-
4779-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Mátra ltp. T/1. 

Pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-14:00 Dorci Turi 19   m2 2012 07.26. 46. Használtcikk (használt ruházati cikk); 2012 07.25 2012 12.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 286/2012 Szabóné Mustó Katalin

3146 Mátrav erebély
Petőf i út 6. 27556884

65803718-
4791-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Jedlik Á. u. 4-

5 Pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 10:00-18:00
Szo: 9:00-12:00 Fashion Gallery 40 m2 2012 07.30. 46. Használtcikk (használt ruházati cikk); 2012 07.30 2013 06.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 287/2012

Nógrád Megy ei Intézmény -
f enntartó Központ

15795623-
8411-312-12

3078 
Bátony tereny

e,
Váci Mihály  út 

5

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 10:00-15:00 Tálalókony ha 200 200 f ő 2012 09.14. 1.1 . Meleg-, hideg étel

 NMKH 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Ig

313/02/KüE/00197 2012 08.06. 2013.01.14

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 288 / 2012

Nógrád Megy ei
Intézmény f enntartó Központ

3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.

15795623-
8411-312-12

3078 
Bátony tereny

e,
Makarenkó út 
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üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-V: 6:00-20:00 Főzőkony ha 1000
400 f ő 1.1 . Meleg-, hideg étel

 NMKH 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Ig

313/02/KüE/00199 2012 09.10.
2013 05.27.
2014 02.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 289/ 2012

VIESSMANN MODELLGYÁRTÓ 
Kf t

3070 Bátony tereny e,
Orgona út 1/B. 12-09-004824

13622703-
3240-113-12 Magy arország

v ásáron,közv etlen értékesítés,
üzleten kív üli, csomagküldő 2012 10.16. 27. Játékáru; 2012 10.11 2015 01.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 290/2012 TUPI ZSOLT

3078 Bátony tereny e,
Csokonai út 22. 30601484

66000028-
4779-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Madách út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség ill. v ásáron v . piacon 

f oly tatott
kereskedelmi tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00
Szo:  8:00-13:00

Használt Munkaruha
Kereskedés 29 2012 10.26.

46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
stb.); kiskereskedelem 2012 10.18. 2013 03.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 291/2012 GLOBAL OUTLET Kf t

3070 Bátony tereny e, 
Jedlik Á. út 13 9/46. 12-09-008213

24129273-
4741-113-12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 35. 
hrsz. 3782 / A 

/ 26

Üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség ill. Csomagküldő 

kereskedelem

H-P: 9:00-17:00
Szo: 8:00-12:00 Global Outlet Shop 162 m2 2012 10.29.

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, stb.);   4.Ruházat (gy ermek, női, 
f érf i ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő);   6.Lábbeli- és bőráru;   
9.Villamos háztartási készülék és v illamossági 
cikk;   10. Audió- és v ideóberendezés;   
11.Audiov izuális termék (zenei- és v ideó f elv étel, 
CD, DVD stb.); 
19. Számítógépes hardv er- és szof tv er termék;   
26.Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 

      

kiskereskedelem nem nem 2012 10.26. 2015 10.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 292/2013 Horv áthné Terdik Gabriella

3070 Bátony tereny e, 
Hársf a út 2. 31414680

66066619-4675-231-
12

3070 
Bátony tereny

e,
Hársf a út 2

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 8:00-10:00 Vegy iáru Nagy ker. 32 2013 01.08. 21.Háztartási tisztítószer, v egy i áru; nagy kereskedelem 2013 01.08. 2013 08.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A)293/ 2013 Ev y -Ádi Pack-Ker. kf t

1154 Budapest,
Szerencs út 172. 01-09-995326

24201360-
4711-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 150.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:00-15:00
V:  7:00-13:00 Mini ABC 25 2013 01.18.

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.7.Zöldség- és 
gy ümölcs;   1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék;    1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb);   1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);  20. Illatszer, drogéria  
30.Virág és kertészeti cikk;    32. Állateledel, 
takarmány

kiskereskedelem
1.5  Hús- és 

hentesáru

Pásztói Járási 
Hiv atal 

Járási és Állateü-i 
és 

Élelmiszerell. 
Hiv atal

313 /02/
KüE/00242 2013 01.25. 2014 10.22. 2017.06.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 294 / 2013

Simon Salgó 
Gy ártó és Logisztikai Kf t

3100 Salgótarján,
Kálmán Imre út 138. 12-09-002981

11212298-
2893-113-12

3078 
Bátony tereny

e,
Zríny i út 20

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 9:00-17:00
Szo: 9:00-15:00 Rétes-Ház 30 2013 02.04

1.1.Meleg-, hideg étel     1.2.Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;     2013 02.04

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 295 / 2013 Morka és Ron Kf t

3070 Bátony tereny e,
Jószerencsét út 26. 12-09-004280

13169787-
5630-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Klapka Gy . út 

1

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H-P: 9:00-21:00 Italbolt 180 80 2013 02.05. 1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,

b)alkoholtermék, c)sör, 
d)bor, e)pezsgő,

f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás igen 2013 02.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 296 / 2013 Nagy  Gábor 3070 Bátony tereny e, 
Mikszáth út 5.

31741132 66104634-
4791-231-12

Magy arország, EU csomagküldő kereskedelem 59. Egy éb (póthaj, f odrászkellék, 
alakf ormáló/zsírbontó gépek)

2013 02.26. 2014 09.15.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 297 / 2013 Szász Géza

3078 Bátony tereny e,
Bajcsy -Zs. Út 38. 31919082

66125561-
4782-231-12 Magy arország

v ásáron v agy  piacon  f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő;    
6.Lábbeli- és bőráru;    7.Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;   
29.Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ;   
42.Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru;  43 Emlék  és ajándéktárgy ;

kiskereskedelem 2013 02.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 298 / 2013 DA HONG HUA EURO Kf t Budapest,
Hársf a sétány  19.

01-09-997260 24239729-
4771-113-01

3070 
Bátony tereny

e, 
Bány ász út 3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:30
Szo: 8:00-12:30

Kínai Áruház 400 2013 02.14.

1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb;  1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin 
és zsír, stb.);   4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);  5.Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk, stb.);   6.Lábbeli- és 
bőráru; 20.Illatszer, drogéria;   25.Óra- és ékszer;   
26.Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.); 
27.Játékáru;    29. Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, 
f üggöny ;  39.Optikai cikk;   43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;   45.Kreatív -hobbi és dekorációs 
termék;;

kiskereskedelem 2013 02.14. 2014 01.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 299/2013 Lucky  Fanny  Feng Kf t

Budapest, 
Orcy  út 43. 01-09-994391

24181592-
4642-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
Bány ász út 

1/B.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00 Kínai Áruház 119 2013 03.01.

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);  4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);   5.Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);   6. Lábbeli- és bőráru;   25. Óra- és ékszer  
27 Játékáru;

kiskereskedelem 2013 03.11. 2013 12.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 300 / 2013 Kecskés Attila

3070 Bátony tereny e, 
Jószerencsét út 26. 3371430

49244816-
5630-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Klapka Gy . út 

1

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H - V: 9:00 - 21:00 Szekér Étterem 50 40 f ő 2013 03.18.

1.1.  Meleg-, hideg étel;     1.2.Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;      1.3.Csomagolt 
káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital;

kiskereskedelem-
v endéglátás 2013 03.18.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 301 / 2013 Boros Zoltánné e.v . 3078 Bátony tereny e, 
Szent I. út 5.

32315704 66167961-
4789-231-12

Magy arország v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

2013.03.25

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.); 27. Játékáru; 40. Kegy tárgy , kegy szer, 
egy házi cikk; 42. Díszműáru, műalkotás, 
népműv észeti és iparműv észeti áru; 43. Emlék- 
és ajándéktárgy ; 45. Kreatív -hobbi és dekorációs 
termék;

kiskereskedelem nem nem 2013.03.25

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 302/2013 COOLTUR '66 Kf t Szigetszentmiklós
Bíró Lajos út 125 / 1

13-09-123221 14475683-
7490-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 

7.Pav ilon 
3727/7

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H - V:    7 - 22 1925   PUB 25 m2 20 f ő 2013 03.29. 1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,;     
1.7.Zöldség- és gy ümölcs,;    

sör, bor, pezsgő
köztes alkoholtermék

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2013 03.29. 2015 04.15

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 303 / 2013 Dany ikó Dániel 3070 Bátony tereny e, 
Szécheny i út 6.

32321083 66168515-
4791-231-12

Magy arország csomagküldő kereskedelem
4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
6  Lábbeli  és bőráru;         

2013 04.29. 2014 02.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 304 / 2013 Falat Keny ér Kf t

3078 Bátony tereny e,
Táncsics út 45. 12-09-006931

22795773-
1071-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Táncsics út 

45

közv etlen értékesítés 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék, 2013 04.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 305 / 2013 Séber Attila

3070 Bátony tereny e,
Barátság út 6 32467916

76472462-
4799 231 12 automatából történő értékesítés.

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes  és szeszes ital;

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 307 / 2013 Rev  - Plus Security  Kf t 3182 Karancslapujtő
Lenin út 7.

12-09-008167

3078 
Bátony tereny

e, 
Makarenkó út 

24.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 6:30 - 12: 30 NASI BÜFÉ 28 2013 05.23.

1.1.Meleg-, hideg étel;     1.3.Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;      1.4.Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;     1.5.Hús-és hentesáru;    
1.7.Zöldség- és gy ümölcs;      1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);     
1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb ) ;   

kiskereskedelem-
v endéglátás

1.1.Meleg-, hideg étel,

Pásztó Járási 
Hiv atal Járási 

Állategészségügy i 
és Élelmiszer-

Ellenőrző Hiv atala

313/02/KüE/00252 2013 05.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 308 / 2013 L& L Leasy  Consulting Bt.

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 179. 12-06-005223

22280664-
4511-212-12

3070 
Bátony tereny

e,belterület 
939/41 hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H -P: 8 - 17
Szo: 8 - 13

3070 Bátony tereny e, 
belterület 939/41 hrsz.

Autószalon és
Szerv iz 500 2013 06.24.                   / KI 531826 - KI 531850

47.Személy gépjármű;    49.Személy gépjármű és 
egy éb gépjármű-alkatrész és -tartozék;  

kiskereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség

(Kertv  2  § 10 pont)

kiskereskedelem 

(Kertv  2 § 13 pont)

nem nem 2013 06.24. 2016.01.14

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 309 / 2013 Suha Róbert

3078 Bátony tereny e, 
Madách út 43 33476686 közterületi értékesítés 1.7.Zöldség- és gy ümölcs; kiskereskedelem 2013 07.05.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 311/2013 Kalocsai Lajosné

3078 Bátony tereny e, 
Damjanich út 38 11636075

3078 Bátony tereny e,
Rákóczi út 10

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H - P: 8 - 16
Szo: 8  13 Orchidea Virágbolt 30

30. Virág és kertészeti cikk; 43. Emlék- és 
ajándéktárgy ; kiskereskedelem 2013 07.15. 2014 05.12.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 312 / 2013 Mátraalja Bútor Kf t

3070 Bátony tereny e,
 Feny v es út 2. 12-09-005058

13833439-
4759-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
 Feny v es út 

2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H -P: 9 - 17
Szo: 9 - 12

Mátraalja Bútor és
Kony ha Stúdió 200  24.Palackos gáz

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);  5.Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);    7.Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk   9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;   
10;Audió- és v ideóberendezés;    
12.Telekommunikációs cikk;    14.Vasáru, 
barkács, és építési any ag;    24.Palackos gáz;   
29.Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ;    
30;Virág és kertészeti cikk;    37.Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer, 
termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg 
stb.);   46.Használtcikk (használt köny v , ruházati 
cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség   
51.Mezőgazdasági ny ersany ag, termék (gabona, 
ny ersbőr, toll stb.);

kiskereskedelem 2013 08.15. 2015 09.02.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 313 / 2013 Medicata Bona

3078 Bátony tereny e, 
Klapka Gy  út 25 12-09-008425

14529139-
6820 113 12 Magy arország

üzleten kív üli kereskedelem,
csomagküldő kereskedelem 20.Illatszer, drogéria; kiskereskedelem 2013 08.23.



Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 314 / 2013
B) 27/ 2010

Bozóné Handó Valéria 3100 Salgótarján,
 Kinizsi Pál út 23.

1701058 49225754
-1-32

3078 
Bátony tereny

e,
 Zríny i út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 7:30 - 14:00 Iskola Büf é 6 2013 08.29.

1.Élelmiszer  1.6.Hal;   1.7.Zöldség- és gy ümölcs;    
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék,   
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);  1.10.Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);  18.Papír- és írószer, 
műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);

kiskereskedelem

Pásztó Járási 
Hiv atal Járási és 
Állategészségügy i 

és Élelmiszer-
Ellenőrző Hiv atala

313/02/KüE/00274 2013 08.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 315/2013 Csonka József né e.v .

3078 Bátony tereny e,
Huny adi út 34. 34302888

66360920-
4724-231-12

3078 
Bátony tereny

e
Madách út 

6/C

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség Sarki Pékség 31 2013 09.20.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,     
1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari termék     
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb );

b) alkoholtermék kiskereskedelem nem nem 2013 09.20. 2015 09.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 316 / 2013 Suly ok Év a

3070 Bátpny tereny e, 
Alkotmány  út 46. 3634346

49272653-
5540-231-12

3070 
Bátony tereny

e, Petőf i út 
1/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség H -V:  6 - 21 Kicsi Italüzlet 95 16 f ő 2007 04.23.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,    
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )   

sör, bor, pezsgő, köztes  
alkoholtermék

kiskereskedelem -
v endéglátás

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 317 / 2013 Terty ánszky  Rudolf

3070 Bátony tereny e, 
Jószerencsét  út 30. 34740484

66405011- 
4799-231-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Jószerencsét 

út 30

üzleten kív üli kereskedelem 14. Vasáru, barkács, és építési any ag; 2013 10.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 318/ 2013 SZABADIDŐ KÖZPONT KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Rózsav ölgy i Márk út 

1.
12-09-007932

3070 
Bátony tereny

e, 
Rózsav ölgy i 
Márk út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-Szo: 8 - 21
V:  10 - 18

Sport és Szabadidő 
Kp Sport Caf é

55 belső
70 külső 40 f ő 2013 11.05.

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;    
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);   
1.12.Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.);   
26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);

kiskereskedelem -
v endéglátás igen igen 2013 10.31. 2017.05.09

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 319/ 2013 Vígh Kata és Társa Bt. 3250 Szurdokpüspöki

Hársf a út 11. 10-06-027159
21644117-

5630-212-10

3070 
Bátony tereny

e,
 Rimay  út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-CS: 10-21
P-Szo: 10-22 Rimay  Pub 80   m2 40 f ő 2013 11.18.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,    1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb )

sör, bor, pezsgő, köztes  
alkoholtermék

kiskereskedelem
 - v endéglátás igen igen 2013 11.18. 2014 07.28. 2016.02.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 320/ 2013 Oláh Sándor

3070 Bátony tereny e, 
Feny v es út 44. 34757881

3070 
Bátony tereny

e,
 Feny v es út 

44

Magy arország csomagküldő kereskedelem
10. Audió- és v ideóberendezés;   
12.Telekommunikációs cikk; 2013 11.22.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 321/ 2013 Budai József

3073 TAR
Szondy  út 178. 33948483

66328984-
4332-231-12

3073 TAR
Szondy  út 

178.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P:    7-18
SZo:    7-14

Táp, takarmány ,
 állateledel 12,9 2013 11.29

14.Vasáru, barkács, és építési any ag;  
26.Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);  
27. Játékáru;    30.Virág és kertészeti cikk   32. 
Állateledel, takarmány ;   37.Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer, 
termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg 
stb );;

kiskereskedelem 2013 11.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 322 / 2014 Lőrincz Zsoltné

3078 Bátony tereny e,
József  A. út 12. 35088282

66449708-
4644-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
József  A. út 

12

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

minden második 
hét szerda 10-12 Lőrincz Glass 4 2014 01.07. 59. Egy éb (ny ersüv eg) nagy kereskedelem 2014 01.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 323/ 2014 Widla László 3070 Bátony tereny e, 
Szorospataki út 52.

35253081 6647183147-
9923-112

Btereny e, Pásztó, Mátraszőlős, 
Kisbárkány , Starján, Dorogháza, 

Szécsény  Rákóczi telep  Mátraszele
Jobbágy i mozgóbolt útján f oly tatott 

ketreskedelem
2014 01.09. 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem 2014 01.09. 2015.12.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 324/2014 TWINS-TALIZMÁN  Kf t 1054 Budapest, 
Honv éd út 8. I/2

01-09-179287 24730426-
4771-113-01

3078 
Bátony tereny

e
  

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H - P:     9-17
Szo:       9-15

Használtruha kis-és
nagy kereskedés

270 2014 01.27. 46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség);

kiskereskedelem nagy kereskedelem nem nem 2014 01.27 2014 11.06. 2015 10.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 325 / 2014 M & T Petrol Bt.

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 17. 12-06-005495

22558886-
4730-212-12

3070 
Bátony tereny

e
Kossuth út 2.

Magy arország csomagküldő kereskedelem

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő;       
5.Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási 
cikk stb )   6 Lábbeli  és bőráru;

kiskereskedelem 2014 02.07. 2014 02.28

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 326 / 2014 Granit Stone Hungary  Kf t

1063 Budapest, 
Sziny ei M. u. 10 01-09-988194

23993187-
4690-113-01

3070 
Bátony tereny

e,
 Vasút út 12

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8-16
Gránit Kőkert 1511 2014 02.10. 59. Egy éb kiskereskedelem nagy kereskedelem nem 2014 02.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 327 / 2014 Orin Hungary  Kf t 3600 Ózd, 
Törzsgy ár 11067 hrsz

05-09-009907 12914261-
4774-113-05

Magy arország üzleten kív üli kereskedelem 3600 Ózd, 
Törzsgy ár 11067 hrsz

28.Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(v érny omásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb );

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség

2014 02.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 328 / 2014 Marketinf o Bt.

3100 Salgótarján,
Rákóczi út 30. 12-06-000776

24008693-
7112-212-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 62. A 

f sz/1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8-16
Szo: 8-12

Krisztina Virág
Ajándék Dekoráció 38 2014 02.25

7.Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk      25.Óra- és ékszer;     
27. Játékáru      30.Virág és kertészeti cikk;       
40.Kegy tárgy , kegy szer, egy házi cikk     
41.Temetkezési kellék;       43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;    45. Kreatív -hobbi és dekorációs 
termék

kiskereskedelem
( Kertv . 2 §  13. pont) 2014 02.25. 2015 06.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 329/ 2014 Gortv a Gy uláné

3070 Bátony tereny e, 
Akácos út 28. 35704489

76833881-
4789-231-12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott
közterületi értékesítés

1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),     27. Játékáru;       30.Virág és kertészeti 
cikk;   40 Kegy tárgy  kegy szer  egy házi cikk;

kiskereskedelem 2014 02.24

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 330/ 2014 Haza-Járó Kf t üzleten kív üli kereskedelem

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);  4.. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);    9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;    20. 
Illatszer, drogéria    43.Emlék- és ajándéktárgy ;  
45 Kreatív hobbi és dekorációs termék;

kiskereskedelem

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 331/2014 Mikuska Kegy elet
Temetkezési Kf t

3078 Bátony tereny e, 
Honv éd út 15.

12-09-008784 24829722-
9603-113-12

3078 
Bátony tereny

e
  

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség                                

közterületi értékesítés
0-24 Mikuska Kegy elet

Temetkezési Kf t
2014 03.07.

30.Virág és kertészeti cikk;    40. Kegy tárgy , 
kegy szer, egy házi cikk;   41. Temetkezési kellék    
43  Emlék  és ajándéktárgy ;   

kiskereskedelem 2014 03.07. 2014 05.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 332/ 2014 Great Golden Horse Kf t

1203 Budapest,
Hársf a sétány  19. 01-09-183962

24818234-
4771-113-01

3070 
Bátony tereny

e
Kossuth út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 8:00-17:30
Szo: 8:00-12:30 Kínai üzlet 240 2014 03.28.

1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),    1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin és zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, 
só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.),    4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);    5.. Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy , babaápolási cikk stb.);    6. Lábbeli- és 
bőráru;   20.Illatszer, drogéria;   25.Óra- és ékszer;     
26.Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);     
27. Játékáru;   29.Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, 
f üggöny ;      39.Optikai cikk;      43. Emlék- és 
ajándéktárgy ;     45.Kreatív -hobbi és dekorációs 
termék;

kiskereskedelem 2014 03.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 333/ 2014 EUROFIT TRADING Kf t

3531 Miskolc
Kiss E. u. 23. 05-09-018970 11725202- üzleten kív üli kereskedelem

1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb )     8 Hangszer;

kiskereskedelem, 
üzleten kívüli kereskedés 

(Kertv  2§ 28. pont)
2014 03.21. 2015 02.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 334/ 2014 ECOSTAR PLUS Kf t

1075 Budapest, 
Károly  krt. 3/c 01-09-991886

24130998-
4778-113-01 Bátony tereny e

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);     7.Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;     9.Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;      28.Közérzettel 
kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(v érny omásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb );

2014 03.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 335/2014 Rozgony i Bálint

3077 Mátrav erebély ,
Rákóczi út 45. 36679486

66615794-
4779-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Béke út 118

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség K-Szo: 10-18

SULYOM SECOND 
HAND 50 m2

46.Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régisé kiskereskedelem 2014 05.05. 2014 12.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 336/ 2014 Magy ar Taoista Egy ház
1181 Budapest, 

Csontv áry  Kosztka T. 
u. 5. 8/48

01-02-0000146 18334090-
9491-525-01

3078 
Bátony tereny

e, 
Alsó-

Bükkv ölgy pu
szta

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

8:00 - 22:00 Három Kincs
Teázó

20 m2 150 f ő 2014 05.05.

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.4.Cukrászati készítmény , édesipari termék;   
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);   16. Köny v ;   43.Emlék- és ajándéktárgy ;

kiskereskedelem nem 2014 05.05. 2016.06.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 337/ 2014 Magy ar Taoista Egy ház
1181 Budapest, 

Csontv áry  Kosztka T. 
u. 5. 8/48

01-02-0000146 18334090-
9491-525-01

3078 
Bátony tereny

e, 
Alsó-

Bükkv ölgy pu
szta

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Sze-Szo:7.00-9:00, 
11:00-15:00, 
17:00-21:00

Három Kincs
Kony ha

160m2 150 f ő
1.1.Meleg-, hideg étel; 1.4.Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;  1.8.Keny ér- és pékáru, 
sütőipari termék;

kiskereskedelem 1.1.Meleg-, hideg étel 2014 05.05. 2016.06.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 338/ 2014 DIRECT STAR Kf t

1073 Budapest,
Erzsébet krt 24.

2 / 15.
01-09-186932

24871815-
2-42 Magy arország üzleten kív üli kereskedelem

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);    7.Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  9.Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;    28.Közérzettel 
kapcsolatos nem élelmiszer termék 
v érny omásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb );

2014 05.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 339/ 2014 RÁCZ VALÉRIA 3070 Bátony tereny e,
Kossuth L. út 27.

36651884 66613699-
4781-231-12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott
f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség, 

közterületi értékesítés

1.2.Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. 
Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.5. Hús-és 
hentesáru; 1.8.Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék;    1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.);  1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, stb.); 3.Textil (szöv et, 
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, stb.);    
4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);     
6. Lábbeli- és bőráru;   21.Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;  30.Virág és kertészeti cikk;     
43.Emlék- és ajándéktárgy ;     45.Kreatív -hobbi 
és dekorációs termék;

kiskereskedelem 2014 04.28. 2014 10.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 340/ 2014 OLÁHOVÁ  ILDIKÓ 37643881 66686444

v ásáron v agy  piacon f oly tatott
kereskedelem 2014 06.27. 1.7. Zöldség- és gy ümölcs 2014 06.26. 2015 09.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 341/ 2014 TAKE ALL DRINK Kf t

1021 Budapest 
Hűv ösv ölgy i út 39. 01-09-192360

24971630-
8559-113-01

3078 
Bátony tereny

e,
 Madách út 4

v endéglátás
H-CS: 8:00-22:00
P-Szo: 8:00-02:00

Vas: Zárv a
Eszkimó Söröző 50 m2 2014 07.04.

1.2; Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital         
1.9 ;Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )

c) sör,d)bor, e)pezsgő, 
f )köztes alkoholtermék 2014 07.04.

2014 12.22.
2014 12. 31. 2017.11.08

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 342/ 2014

Bátony tereny ei  Vagy onkezelő és  
Foglalkoztatási NKf t

3070 Bátony tereny e, 
Vízmű telep  
hrsz 2560

12-09-002232
11206169-

8130-572-12

3070 
Bátony tereny

e,
Városház út 2 

(Tér)

közterületi értékesítés
3070 Bátony tereny e, 

Vízmű telep  
hrsz 2560

1.7  Zöldség- és gy ümölcs
kiskereskedelem 

(Kertv . 2 § 13. pont) nem nem 2014 07.11. 2015 05.20.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 343/ 2014 HJ First Respect  Kf t

1077 Budapest 
Izabella utca 3.

 A ép.  P1
01-09-182404

23084973-
6831-113-01 Bátony tereny e üzleten kív üli kereskedelem

3, Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.); 4. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);   9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;  
43.Emlék- és ajándéktárgy ;   45.Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem 2014 07.25.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 344/2014 Csonka József né

3078 Bátony tereny e, 
Huny adi út 34. 34302888

66360920-
4724-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Rákóczi út 4

üzletben f oly tatott kereskedelmi
 tev ékeny ség

H-P: 9-16
Szo: 9-13

Angol Használtruha
Kereskedés 30 2014 07.28. 46. használtcikk kiskereskedelem 2014 07.28. 2014 09.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 345/ 2014 Jónás Lajosné

3070 Bátony tereny e
Ózdi út 49/a 38201088 66726306 üzleten kív üli kereskedelem

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.); 4. Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 6. Lábbeli- és 
bőráru;

2014 07.29.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 346/ 2014 Greencutter Bt. 3100 Salgótarján,
Medv es krt 86.

12-06-002720 24044523

3078 
Bátony tereny

e,
Madách út 4. 

A/3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P:8-12 és 14-18
Szo: 8-13

Buksza Market 40  m2 32  m2

1.3.Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, stb.);  1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, stb.);   
3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília,  stb.);     7.Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  15.Szaniteráru;  18.Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.);   20.Illatszer, drogéria;  21.Háztartási 
tisztítószer, v egy i áru;   27.Játékáru;  29.Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ;  42. Díszműáru, 
műalkotás, népműv észeti és iparműv észeti áru;   
43. Emlék- és ajándéktárgy ;   45. Kreatív -hobbi 
és dekorációs termék;

2014 08.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 347/ 2014 CALL STAR Kf t

1072 Budapest,
Rákóczi út 40.

4 / 20.
01-09-186933

24871853-
4799-113-01 Magy arország üzleten kív üli kereskedelem

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília,  stb.);   7.Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;  9.Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;     28. Közérzettel 
kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(v érny omásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb );   

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség 2014 07.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 348/ 2014 Lajos László e.v . 9012 Gy őr
Újkút utca 40.

6330821 47007961-
4799-231-08

üzleten kív üli kereskedelem
3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília,  stb.);  9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;

kiskereskedelem 2014 09.08.
2015 02.06.
2015 09.09.
2015 10 21

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 349/ 2014 Magy ar Posta Zrt 1138 Budapest
Dunav irág u 2-6.

01-10-042463 10901232-
5310-114-01

3073 Tar,
Szondy  

Gy örgy  út 94.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-12:00
       12:30-15:30

Tar Posta

1.3 Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9 Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, stb.); 1.11 Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,  stb.); 
7.Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk 11.Audiov izuális termék 
(zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.); 
12.Telekommunikációs cikk; 16.Köny v ; 17.Újság, 
napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ; 18.Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.); 27.Játékáru; 37.Mezőgazdasági, méhészeti 
és borászati cikk, növ ény v édő szer, stb.); 
39.Optikai cikk; 43.Emlék- és ajándéktárgy ; 
44.Numizmatikai termék; 45.Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék

kiskereskedelem 2014 09.09.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 350/ 2014 Fülöp Róbert 3070 Bátony tereny e,
Jedlik Á. út 13.

38675684 66759492-
4331-231-12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség,

közterületi értékesítés
30. Virág és kertészeti cikk; kiskereskedelem 2014 10.06.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 351/ 2014 Kocsis Zsolt Lajos 3153 Dorogháza
Rákóczi út 11.

39519693 71685391-
5590-23-112

Bátony tereny e
mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 

tev ékeny ség, v ásáron v . piacon 
f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség

30. Virág és kertészeti cikk; kiskereskedelem 2014 10.09.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 352/ 2014 HOME PARTY Kf t

1117 Budapest, 
Kondorosi út 2/a ép. 01-09-912-844

14634422-
4799-113-01 üzleten kív üli kereskedelem

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
(v érny omásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb );

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség 2014 11.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 353/ 2014 Maczonka Work Kf t

3070 Bátony tereny e,
Vörösmarty  út 1/2 01-09-984855

23926259-
2511 113 01 Nógrád megy e csomagküldő kereskedelem 1.1 . Meleg-, hideg étel,

1.1 . Meleg-, hideg 
étel 2013 10.01. 2014 11.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 354/ 2014

Bátony ter 2000
Szociális Szöv etkezet

3078 Bátony tereny e, 
Kosztolány i út 19. 12-02-001601

24317740-
1071-121-12

3078 
Bátony tereny
e, Kosztolány i 

út 19

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P:6:00-10:00
     15:00-19:00
Szo: 7:00-13:00

Kemencés Pékség 16 16 1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari termék, kiskereskedelem 2014 11.24. 2016 02.09.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 355/ 2014 Andóné Liber Ilona Julianna

3078 Bátony tereny e, 
József  A  ltp  9 f sz/1 4711598

49137026-
4799 231 12 Bátony tereny e üzleten kív üli kereskedelem

59. Egy éb
(Antiallergén  bizsu termék) kiskereskedelem 2014 12.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 356/ 2014 SUHA   BÉLA

3078 Bátony tereny e,
Népkert út 14 40360694

66886479-
7616 231 12 Nógrád megy e üzleten kív üli kereskedelem

6. Lábbeli- és bőráru; 
59 Egy éb ( Munkav édelmi ruházat és eszközök) kiskereskedelem 2014 12.22.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 357/2015 A) 20/2010
B) 105/2015

NEOGRADVET Állatgy ógy ászati 
és Kereskedelmi Egy éni Cég

3070 Bátony tereny e,
 Kossuth út 2. 12-11-001610

23542004-
7500-228-12

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi út 43

országos jelleg csomagküldő ker.
H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00 3769/A/1hrsz

Marketing Állat-
eledel Webáruház 35 2015 01.08.

32. Állateledel,takarmány
59. Egy éb (állatartáshoz szükséges 

kellékek)

32. Állateledel, takarmány ;      59. Egy éb 
(állatartáshoz szükséges kellékek), kiskereskedelem

4. Állatgy ógy ászati 
készítmény ek és 

hatóany agaik
2011 10.18. 2015 01.07.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 358/2015 Végh László

3078 Bátony tereny e, 
Damjanich út 62. 3972347

49138553-
0240-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Damjanich út 

62

közv etlen értékesítés 23. háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem nem 2015 01.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 359/ 2015

VIVA  IVA  Szolgáltató
és Kereskedelmi Kf t

3070 Bátony tereny e, 
Liget út 28. I/8. 12-09-007715

13341053-
4721-113-12

1012 Bp. 
Márv ány  utca 

17.

1097 Bp. 
Köny v es 

Kálmán krt 12-
14.

1031 Bp. 
Záhony  utca 

automatából történő értékesítés 1.7. Zöldség- és gy ümölcs, kiskereskedelem 2015 02.04. 2015 04.04.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 360/ 2015 INTER-NATURA GOLD Kf t.

1142 Budapest, 
Szőny i  út 33/A 01-09-199129

23748781-
4799-113-01 országos

3 Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);  7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;      9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség

(Kertv .2. § 10. pont)
2015 02.11.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 361/ 2015 BER-BATEX CLOTHES KFT.

3170 Szécsény , 
Kossuth út 76. 12-09-009129

25145775-
4779-113-12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 68.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-16:00
Szo: 7:00 - 12:00

Szécsény i Keny ér-
Pékáru Üzlet 15 10 1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék kiskereskedelem nem nem 2018.02.27 2015.06.05 2015.12.18

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 362/ 2015 Balázs Zoltán e.v .
3300 Eger, 

Malomárok utca 6. 
 I / 7.

23830283 60855772
-4799-231-10

Mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség. - MKJ - 065

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital;   
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.7. Zöldség- és 
gy ümölcs,  1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb );

szeszes ital kiskereskedelem
( Kertv . 2 § 13.pont).

nem 2015 03.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 363/ 2015 BOLES CORPORATION Kf t 5000 Szolnok,
Gy öngy v irág út 62.

16-09-014978 24298461-
 4799-113-16

Mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség. - LLL - 728

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,      
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,     1.7. Zöldség- 
és gy ümölcs,     1.9.Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb )

szeszes ital kiskereskedelem
( Kertv . 2 § 13.pont).

2015 03.24.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 364/2015 PAVOL UTAZÁSI Kf t.

1141 Budapest, 
Szugló út 82. 01-09-199235

11479743-
8220-113-01 üzleten kív üli kereskedelem

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);    7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség

(Kertv .2. § 10. pont)
nem nem 2015 04.21.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 365/2015 Szoó Károly né e.v . 3078 Bátony tereny e, 
Forrás út 49.

42770287 67039649 -
 4799 - 231-12

országos csomagküldő kereskedelem

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törölköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny eg készítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.);     4. 
Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);     
5.Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási 
cikk stb.);      6.Lábbeli- és bőráru;    7.Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk      16. Köny v ;   18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.);     26.Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as f elszerelés, 
kiegészítők stb     27.Játékáru; 29. Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 45. Kreatív -
hobbi és dekorációs termék;      46.  Használtcikk 
(használt köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, 
egy éb használtcikk, régiség);

csomagküldő 
kereskedelem-

kiskereskedelem
( Kertv .2 § 13. pont).

2015 04.23.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 368/2015
B) 106/2015 TRAN HUONG TINH Kf t

1144 Budapest, 
Gv adány i út 95. 

f sz.3.
01-09-202178

25140419 - 
4775 - 113 - 01

3070 
Bátony tereny

e,
Bány ász út 

1/b.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

(Kertv .2 § 13. pont).

H-P: 7:30-18:00
Szo: 7:30-12:00

V:   zárv a
2748/14/A/15

Tamás 
Vegy esbolt 120 2015 05.28.             / KI 1026501- KI 1026525

20.illatszer, drogéria
21.háztartási tisztítószer, v egy i áru

1.3 Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.9.Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.); 1.11 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.);   
3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);    4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);      5. Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);   7.Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;    18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb );   27 Játékáru;   

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő

köztes alkoholtermék
kiskereskedelem nem nem

2015 05.28.
2015 07.15. 2016.09.10

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 369/2015 Tóth Dénesné e.v . 3078 Bátony tereny e,
Szent Istv án út 5.

43287297 78751848 -
4789 - 231-12

Bátony tereny e területe v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

2015 06.04.             / KI 0965026 - KI 0965050

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),     4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő    
27.Játékáru;    30. Virág és kertészeti cikk;   42. 
Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru;  43.Emlék- és ajándéktárgy ;   
45.Kreatív -hobbi és dekorációs termék;

kiskereskedelem nem nem 2015 06. 04.



Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 370/2015 BB-Papír Hungary  Kf t

3070 Bátony tereny e, 
Rózsav ölgy i Márk út 

1.
12-09-006585

11697705-
4649-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Rózsav ölgy i 

Márk út 1

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 9:00 - 16:00
Szo: 9:00 - 13:00 BB-Papír 33 2015 08.01.               / KI 1096426- KI 1096450 

16. Köny v ; 18. Papír- és írószer, műv észellátó 
cikk (v ászon, állv ány  stb.);  19. Számítógépes 
hardv er- és szof tv er termék;    27. Játékáru;  43. 
Emlék- és ajándéktárgy ;   45.Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem nagy kereskedelem nem nem 2015 08.01. 2016.07.26

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 371/2015 BER-BATEX CLOTHES Kf t

3170 Szécsény , 
Kossuth út 76. 12-09-009129

25145775-
4779-113-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 3

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:30-16:00
Szo: 8:30-12:00 Angol-Ruha Outlet 40 2015.08.03               0974051 - 0974075 46. használtcikk

kiskereskedelem (Kertv . 
2. § 13.pont) -

v endéglátás(Kertv . 2. § 
18 pont)

nem nem 2015 08.03 2017.01.13

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 372/2015 TS Gastro Central Kf t

2730 Albertirsa,
Pesti út 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
Iskola út 8-10

üzletben f oly tatott kereskedelmi
tev ékeny ség H-P: 6:00-18:00

TS Gastro Central 
Főzőkony ha 220 260

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.7 Zöldség- és gy ümölcs,          
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék,

kiskereskedelem (Kertv . 
2. § 13.pont) -

v endéglátás(Kertv . 2. § 
30.pont)

nem nem

1000 adag.Az 
élelmiszerek a v égső 

f ogy asztónak
hely ben,tálalókony hán

, házhoz szállítv a, 
rendezv é-

ny en értékesíthetők

v endéglátó-ipari termék, 
ezen belül: 

intézmény i étkeztetésben 
étel

NMKH Pásztó 
Járási Hiv atala
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Oszály

313 / 02 KüE 
/ 00290/ 1 2015.08.31 2017.12.22

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 373/2015 Kiss Ilona e.v . 3127 Kazár,
Árpád út 8.

43351483 67103849-
5610-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Madách út 

6/c.
hrsz. 

üzletben f oly tatott kereskedelmi
tev ékeny ség

H-Sz: 8:00-19:00
3078 Bátony tereny e,

Madách út 6/c.
hrsz. 1319/11/A/17

Ercsi Büf é 31 15 2015 08.03                          0974051-0974075

1.1 Meleg-, hideg étel; 1.2 Káv éital, alkoholmentes- 
és szeszes ital; 1.3 Csomagolt káv é, dobozos, 
illetv e palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;     
1.4 Cukrászati készítmény , édesipari termék;

kiskereskedelem (Kertv . 
2. § 13.pont) -

v endéglátás(Kertv . 2. § 
30.pont)

nem nem
.1.4 Cukrászati 

készítmény , édesipari 
termék;

cukrászati készítmény ,
édesipari termék

(f agy lalt)

NMKH Pásztó 
Járási Hiv atala
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Oszály

313 / 02 / KüE
/ 00329

2015 09.17.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 374/2015 Alapiné Nágel Mónika

3070 Bátony tereny e, 
Béke út 118. 50325683

67403077-
4779-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Béke út 118

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség,

v ásáron v agy  piacon
f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség

H-P:12:00-17:00
Sz: 9:00-13:00

Soly om Second 
Hand

Használtcikk 
Kereskedés

54
46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem nem nem 2015.12.14 2016.02.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 375/2016 Holtner Béla

3078 Bátony tereny e,
Huny adi u. 65. 24784496

60915429-
4724-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Rákóczi út 8.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség

H-P: 5:00-16:00
Szo: 6:00-12:00 84

Keny ér és Pékáru  
Mintabolt 65 2016 01.01. 22 3

1.2 Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 
Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital ;   1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;   1.5 Hús-és 
hentesáru;    1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék,;    1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.);   1.10 Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.);  1.11 Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, stb.);   
43  Emlék  és ajándéktárgy ;

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem

1.5.  hús és hentesáru 

(friss hús-, 
vákumcsomagolt 

vagy szabályozott nyomás 

alatt csomagolt hús)

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KüE/00333/
1

2016 01.05.
2016 04.04. 
2017. 12. 01

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 376/2016 GAJA - OPTICOMP  Kf t

1116 Budapest
Temesv ár út 20. 01-09-271338

12430136- 
6202-113-01 Országos / Bátony tereny e Országos / Bátony tereny e üzleten kív üli kereskedés

3; Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);    4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);  9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk;  
43.Emlék- és ajándéktárgy ; 45. Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem nem nem 2015.12.23
2016 01.22. - 

termékbemuta
tó

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 377/2016 Pro Great Bonus Kf t

3070 Bátony tereny e,
Hársf a út 3. 12-09-005931

14551839-
2511-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
Hársf a út 

220.

üzletben f oly tatott kereskedelmi  
tev ékeny ség 6415 hrsz Halkatlan Büf é 35 12 2016.02.23 10 3 2 m

1.1 Meleg-, hideg étel;   1.2 Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.3 Csomagolt 
káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital; 1.4 Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;  
1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb );

b)alkoholtermék
c)sör
d)bor

e)pezsgő
f )köztes alkoholtermék

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség kiskereskedelem igen nem 1.1        1.4

meleg-, hideg étel
cukrászati készítmény , 

édesipari termék

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

2016 02.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 378/2016 KorVin Inv est-Trade Kf t

3070 Bátony tereny e,
939/41 hrsz. 12-09-009389

25441813-
4511-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
939/41 hrsz

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8 - 17
Szo: 9 - 13 939/41 hrsz.

Autószalon és
Szerv iz 500 2016.02.23 500

47;Személy gépjármű;        
49; Személy gépjármű és egy éb gépjármű-
alkatrész és -tartozék

kiskereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség kiskereskedelem nem nem 2016 02.22.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 379/2016 SANKE SHU 
HUNGARY Kf t

1089 Budapest, Orczy  
u. 43. 

2 em. 25.
01-09-278501 25496741-

4642-113-01

3078 
Bátony tereny

e,
Madách u. 15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8 -17 
SZ:  8 -12

2400/11 hrsz Kínai Üzlet 130 2016.03.09

4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);     
5.. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy , 
babaápolási cikk stb.);     6. Lábbeli- és bőráru;    
39 Optikai cikk

kiskereskedelem nem nem 2016 03.09. 2017.05.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 380/2016 Zsákai Károly né

3078 Bátony tereny e, 
Váci Mihály  u. 1 50335699

67507229-
4511-231-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Váci Mihály  u. 

1

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Kedd: 10:00 - 12:00 Auto Kereskedés 72 2016.03.09 47. személy gépjármű kiskereskedelem nem nem 2016 03.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 381/2016 Botos Tibor

3078 Bátony tereny e, 
Damjanich u. 58. 50337660

3078 
Bátony tereny

e, 
Damjanich u. 

58

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség Szer: 10:00-12:00 Auto Kereskedés 60 2016.03.10 47. személy gépjármű kiskereskedelem nem nem 2016 03.10.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 382 / 2016 Kiskedev encek Boltja KFT.

3078 Bátony tereny e
Erzsébet u. 23. 12-09-008064

23978249-
4776-113-11

3078 
Bátony tereny

e,
Zríny i u  19

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H: 13:00-17:00, 
K-P: 8:30-17:00 

SZo.: 8:30-13:00
Kiskedv encek Boltja 62 2016.03.17 24. Palackos gáz

27.Játékáru;   30. Virág és kertészeti cikk;    
32. Állateledel, takarmány ; kiskereskedelem nem nem 2016 03.16.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 383 / 2016 Mini-Ép-Vill Bt.

3078 Bátony tereny e, 
Madách út 4/C 12-06-002197

24038786-
5243-212-12

3078 
Bátony tereny

e, 
Madách út 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:16, 
Szo: 8-12 1316/13/B

Villamossági 
Szaküzlet 48 2016.03.30 48 4

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;   9.Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk;    14. Vasáru, 
barkács  és építési any ag;   15  Szaniteráru;

kiskereskedelem nem nem 2016 03.31.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 384 / 2016 M-WOOD BÚTOR KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 17. 12-09-008983

25001644-
2229-113-12

3070 
Bátony tereny

e, 
Ózdi út 17

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8:00-16:00,
 SZ: 8:00-12:00 3799/17

Bútorszerelv ény  
üzlet 43

7; Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;     14; Vasáru, barkács, és 
építési any ag;

kiskereskedelem nem nem 2016 04.01.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 385 / 2016 Földi Balázs

3078 Bátony tereny e,
Szőlő út 16. 2651872

62780883-
8531-231-12

3078 
Bátony tereny

e,
Madách u. 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 08:00-17:00 
SZ: 08:00-12:00 Kincses Sziget 30 2016.04.14

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, stb.);   4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruházat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);    5. Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy , babaápolási cikk 
stb.);   18.  Papír- és írószer, műv észellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.);  25. Óra- és ékszer;   
26.Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);  
27.Játékáru;    30.Virág és kertészeti cikk    
43.Emlék- és ajándéktárgy ;   45.Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;  46.Használtcikk (használt 
köny v , ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb 
használtcikk  régiség);

kiskereskedelem nem nem 2016.04.08 2018.06.08

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 386/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
 Jedlik Ány os 

u 8

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 07:00 - 17:00

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

 Csupaf ül 
Tálalókony ha

30 100
1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KüE/00327 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 387/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
Ózdi u  39

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

Fáy  Tálalókony ha
20 30

1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KÜE/00196/
2 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 388/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
Liget u  13

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 7:30 - 16:30

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

Őzike Tálalókony ha
20 100

1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KÜE/00264/
1 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 389/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3078 
Bátony tereny

e,
Gy ermekek 

útja 8

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 07:00 - 17:00

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

Napsugár 
Tálalókony ha

20 100
1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KÜE/00336 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 390/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3070 
Bátony tereny

e,
Alkotmány  u. 

34

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 07:00 - 17:00

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

Tölgy f a 
Tálalókony ha

30 50
1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KÜE/00263/
1 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 391/2016 TS GASTRO CENTRAL Kf t

2730 Albertirsa,
Petőf i u. 65. 13-09-159750

24147183-
5629-113-13

3078 
Bátony tereny

e,
Jászai u  2

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 07:30 - 16:30

TS GASTRO 
CENTRAL Kf t

Kossuth 
Tálalókony ha

40 200
1.1 Meleg-, hideg étel;  1.7  Zöldség- és 
gy ümölcs;      1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KÜE/00162/
1 2016 04.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 392/2016 Czene Nóra e.v .

3070 Bátony tereny e,
Béke u. 22/A 50492721

53161941-
1729-231-12

3070 
Bátony tereny

e,
Béke u  22/A

országos

v ásáron v . piacon f oly tatott 
tev ékeny ség,

közterületi értékesítés,
csomagküldő kereskedelem

40.Kegy tárgy , kegy szer, egy házi cikk; 
42. Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru

kiskereskedelem nem nem 2016 04.27.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 393/2016                    
B) 108/2016

Szalkay  Növ ény v édelmi Kf t 2100 Gödöllő
Kotlán Sándor u. 3.

13-09-083292 11912084-
3900-113-13

3145 
Mátratereny e,

Kossuth u. 
207.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

K - Szo: 8:00 - 12:00 685 Gazdabolt 32 6.

30. Virág és kertészeti cikk;     37.Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer, 
termésnöv elő any ag, a tev ékeny séghez 
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
f elszerelés, v etőmag, tápszer, kötözőf onal, zsineg 
stb );

kiskereskedelem nem nem 2016 04.19.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 394/2016
B) 109/2016

Rossmann Magy arország Kf t 2225 Üllő,
Zsaróka u. 8.

13-09-088090 11149769-
4775-113-13

3100 
Salgótarján,

Fő tér 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

3750/A/3
3750/A/4

Rossmann Drogéria 
és Parf üméria

392 2016 04.13. 2.; 8.

1.3 . Csomagolt káv é, dobozos, illetv e 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i,stb.);  
1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.); 1.12 Közérzetjav ító és étrend-
kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék, 
testépítő szer stb.);  3. Textil (szöv et, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 
stb.);   4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati 
cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő);   5.Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 
babaágy , babaápolási cikk stb.);    6. Lábbeli- és 
bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk;  9.Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk; 10. 
Audió- és v ideóberendezés   11. Audiov izuális 
termék (zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk;   16. Köny v ;  
18. Papír- és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.);  19.Számítógépes hardv er- és 
szof tv er termék;   20. Illatszer, drogéria;  21. 
Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru;    25. Óra- és ékszer    26.Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk,stb.);
27.Játékáru  28; Közérzettel kapcsolatos nem 
élelmiszer termék (v érny omásmérő, 
hallókészülék,
ortopéd cipő, mankó stb.); 32.Állateledel, 
takarmány ;

         

kiskereskedelem nem nem

2. kémiai biztonságról 
szóló tv . szerinti 

v eszély es any agok és 
készítmény ek ill.

8. 'A' és 'B' 
tűzv eszély ességi 

osztály ba sorolt any ag

2016 05.03. 2016.06.23

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 395/2016 BÁTONYTRADE KFT.

3070 Bátony tereny e,
Kossuth út 9. 12-09-006460

14950355-
4339-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
Kossuth út 
25  f sz 1

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-Szo.: 09.00-19.00 3768/0/1

Nív ó 
Szépségműhely 105

20. Illatszer, drogéra 
(Szolárium krém) kiskereskedelem nem nem 2016 06.14.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 396/2016 Terszty ánszky  Kf t 3070 Bátony tereny e,

Jószerencsét út 30. 12-09-008780
14460335-

4612-113-12

3070 
Bátony tereny

e,
Jószerencsét 

út 30

2016 06.29.
14. Vasáru, barkács, és építési any ag;
59. Egy éb (f émek, ércek);

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség nagy kereskedelem nem nem 2016 06.28.

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

B) 107/2016 PENNY MARKET Kf t
2351 Alsónémedi,
Északi Vállalkozó

Terület 5 Főút 21 km
13-09-072999 10969629

3100 
Salgótarján, 
Bem u. 7.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

3100 Salgótarján, Bem út 
7.

Penny  Market 1. Élelmiszer kiskereskedelem nem nem

   

robbanó- és 
robbantószer, 

gázspray , 
pirotechnikai termék, a 

polgári célú 
pirotechnikai 

tev ékeny ségek 
f elügy eletéről szóló 

kormány rendelet 
szerinti játékos 

pirotechnikai 
termékek, v alamint a 

kis és a közepes 
tűzijáték termékek 
kiv ételév el, az ott 

meghatározott 
f eltételekkel;

2016.04.20

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 397 / 2016 Határ Zsolt

3070 Bátony tereny e,
Ózdi út 64. 43327117

3070 
Bátony tereny

e,
 Ózdi út 64

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-18
Sz-V: 10-18.30

Manhattan
Falatozó

Büf é
7

1.1 Meleg-, hideg étel;    1.2 Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.3 Csomagolt 
káv é, dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- 
és szeszes ital;   1.4 Cukrászati készítmény , 
édesipari termék;    1.9 Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb.);    27. Játékáru;;

b) alkoholtermék c) sör 
d)bor e)pezsgő f ) köztes 

alkoholtermék
kiskereskedelem

Vendéglátó-ipari termék: 
hamburger, hot-dog, gy ros-

f éleségek, hideg-meleg 
szendv ics-f éleségek;         

Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény .

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00206/
2 2016.07.18 2017.10.31

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 398 / 2016 Super Meat Kf t.
3070 Bátony tereny e, 
Budai Nagy  Antal út 

8/A
12-09-007857 14861389-4719-113-

12
csomagküldő kereskedelem-országos

1.3.csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital;1.9 Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru stb.; 
1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, 
száraztészta, káv é, tea, stb., 3.Textil (szöv et, 
ruházati méteráru, háztartási textiltermék) stb.; 
4.Ruházat (gy ermek, női, f érf i, ruházati cikk stb);  
5.Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés stb.; 6. Lábbeli- és 
bőráru; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés stb 9.Villamos háztartási készülék és 
v illamossági cikk; 11. Audiov izuális termék (zenei- 
és v ideo f elv étel, CD, DVD, stb. 
12. Telekommunikációs cikk; 13.Festék, lakk; 
14. Vasáru, barkács és építési any ag; 
15.Szaniteráru; 16. Köny v ; 18.Papír- és írószer, 
műv észetellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.); 20. 
Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, 
v egy i áru; 25. Óra és ékszer; 26. Sportszer, 
sporteszköz (horgászf elszerelés, kempingcikk, 
csónak stb.); 27. Játékáru; 29. Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 30. Virág és 
kertészeti cikk; 32. Állateledel,takarmány ; 37. 
Mezőgazdasági, méhészeti és
 horgászati cikk; 38. Fotócikk;  39. Optikai cikk; 
 40. Kegy tárgy , kegy szer, egy házi cikk; 
43. Emlék- és ajándéktárgy ; 45. Kreatív - hobbi 
és dekorációs termék; 53. Irodagép;-berendezés,
 irodabútor;

kiskereskedelem 2016.08.16

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 399 / 2016 Benkőné Sziklai Katalin

3152 Nemti, 
Kossuth u. 60 50715424 67761568-4719-231-

12

3078 
Bátony tereny

e, 
Rákóczi u. 

16.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8-17
Szo: 8-12

3078 
Bátony tereny e, 
Rákóczi u. 16.

90/A/1
Mátra 

Fürdőszobaszalon 260

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék) stb. 7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási f elszerelés, v ilágítástechnikai cikk; 9. 
Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk; 
10. Audio- és v ideoberendezés; 11.Audiov izuális 
termék (zenei- és v ideo f elv étel, CD, DVD, stb.); 
14.Vasáru, barkács és építési any ag; 
15. Szaniteráru; 17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ; 18. Papír- és írószer, 
műv észetellátó cikk (v ászon, állv ány  stb.);  
29.Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 

kiskereskedelem 2016.08.11

Bátony tereny e Város
Önkormány zata A) 400 / 2016 Orosz Péter

3070 Bátony tereny e,
 Jedlik Ány os út 2. 50755279

67783056-4789-231-
12

3070 
Bátony tereny

e, 
Jedlik Ány os 

u. 2. 2/22

v ásáron v agy  piacon f oly tatott
 kereskedelmi tev ékeny ség,

közterületi értékesítés
53. egy éb (f eny őf a árusítás) kiskereskedelem 2016.08.30

Bátony tereny e Város
Önkormány zata

A) 401 / 2016 Petrov ics Zoltán 3070 Bátony tereny e, 
Iriny i út 10.

50750793 67779730-4799-231-
00

Bátony tereny e, Kány ás, Mátrav erebély , Pásztó, Salgótarján, 
Rákóczif alv a, Tar, Mátraszőlős, Vizslás

mozgóbolt útján f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem 2016.09.12

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 402 / 2016 Rácz Roland e. v . 3070 Bátony tereny e, 
Barátság út 1/A.

50800836 67814477-4789-231-
12

3070 
Bátony tere-

ny e, Barátság 
út 1/A.

Bátony tereny e, Pásztó, Hatv an, Balassagy armat v ásáron v agy  piacon f oly tatott
 kereskedelmi tev ékeny ség,

12. Telekommunikációs cikkek kiskereskedelem 2016.09.30

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 403 / 2016 CITRUS-TRANSPORT KFT.

1063 Budapest, 
Színy ei Merse Pál út 

21. 
1. em/5. 

01-09-321199
25767265-4721-113-

01

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 6/c. f szt. 

4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7.00-17.00 
Szombat: 7.00-12.00 
Vasárnap: 7.00-11.00 

1319/11/A/17

ZÖLD-PONT 
ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS 

VEGYESKERESKE
DÉS

32

1.2 káv éital, alkoholmentes és szeszes ital 
(kiv év e szeszes ital; 1.3 csomagolt káv é, 
dobozos ill. palackozott alkoholmentés és szeszes 
ital; 
1.4 Cukrászati készítmény , édesipari termék ; 
1.7 Zöldség és gy ümölcs; 1.8 Keny ér- és pékáru; 
1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru stb); 1.10 Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró 
stb. 1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, 

í  tb )

kiskereskedelem 2016.10.07 2018 03.27. 2018.12.31

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 404 / 2016 REGENWOLKEN KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Mikszáth K. út 5. 12-09-009342

23959046-8559-113-
12 országos jelleg csomagküldő kereskedelem 16

59. póthaj, hajhosszabbítási és f odrász kellékek, 
alakf ormáló és kozmetikai gépek, alakf ormáló 
hatóany ag gélek és szérumok

kiskereskedelem 2016.11.09

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 405 / 2016 CITRUS-TRANSPORT KFT.

1063 Budapest, 
Színy ei Merse Pál út 

21. 
1. em/5. 

01-09-321199 25767265-4721-113-
01

3070 
Bátony tere-
ny e, Ózdi út 

68.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7.00-17.00 
Szombat: 7.00-12.00 
Vasárnap: 7.00-11.00

ZÖLD-PONT 
ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS 

VEGYESKERESKE
DÉS

16

1.2 káv éital, alkoholmentes és szeszes ital 
(kiv év e szeszes ital; 1.3 csomagolt káv é, 
dobozos ill. palackozott alkoholmentés és szeszes 
ital; 
1.4 Cukrászati készítmény , édesipari termék ; 
1.7 Zöldség és gy ümölcs; 1.8 Keny ér- és pékáru; 
1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru stb); 1.10 Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró 
stb.) 1.11.Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin, zsír stb.).

kiskereskedelem 2016.11.10 2018 03.27.

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 406 / 2016 KIRÁLY BOGLÁRKA  e. v .

3132 Nógrádmegy er, 
Petőf i út 156. 34600485

66385796-4779-231-
12

3070 
Bátony tere-

ny e, Bány ász 
út T/2. 
pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8.00-16.00 
Szombat: Zárv a 2748/57

TURKÁLÓ 
MINIMÁNIA 25 2016.11.11 46. használtcikk ( használt köny v , ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egy éb használati cikk, régiség) kiskereskedelem 2016.11.11 2017.08.28

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 407 / 2016 GUBOLA ZOLTÁN

3060 Pásztó, 
Régiv ásártér út 19. 3224632 49084076-1071-231-

12

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6.00-14.00 
Szombat: 6.00-12.00 1316/11/A/1

GUBOLA PÉKSÉG 
PÉKÁRU BOLTJA 28 2016.12.01 21 6 3 méter

1.3. csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital; 1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.8 Keny ér- és 
pékáru; 1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru stb) ; 1.10 Tej, tejtermék (v aj, 
sajt, túró stb.) ; 1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj  margarin  zsír stb )

kiskereskedelem 2016.11.22

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 408 / 2017 ANDÓNÉ LIBER ILONA 
JULIANNA

3078 Bátony tereny e, 
József  A. Ltp. 9. f szt. 

1. 
4711598 49137026-4799-231-

12

3078 
Bátony tere-

ny e, Csentei 
út 5.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség,                                  

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi teév keny ség

H: Szünnap          
 K-P: 8.00-11.00      

14.00-17.00 
Szo: 8.00-12.00 

V: Zárv a

1319/2/A/6 ÉKSZERVARÁZS 
ILINÉL

38 2017.01.15

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i, ruházati cikk stb); 
16. Köny v ; 17. Újság, napilap, f oly óirat, 
periodikus kiadv ány ; 25 Óra- és ékszer; 42 
Díszműáru, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru; 43. Emlék- és ajándéktárgy ; 45 
Kreatív -hobbi és dekorációs termék; 46 
Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer stb.);  59.(egy éb : antiallergén 
bizsutermék)

kiskereskedelem 2017.01.10 2019.04.01

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 409 / 2017 DARLA HUNGARY KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Szorospataki út 31. 12-09-009692

25769968-5610-113-
12 Magy arország csomagküldő kereskedelem 1.12. Étrend-kiegészítő termék kiskereskedelem 2017.01.23

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 410 / 2017 KORMOS KATALIN E. V.

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 21. II/11. 51111029

75396000-3213-231-
12 Országos csomagküldő kereskedelem 59. Egy éb ( bizsu ékszer) kiskereskedelem 2017.02.03

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 411 / 2017

LENGYEL LÁSZLÓ FERENC 
E.V.

3070 Bátony terny e, 
Mikszáth út 3. 51104315 76448760-4941-231-

12 Nógrád, Hev es és Pest megy e
mozgóbolt útján f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem 2017.02.07

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 412 / 2017 HIDEG ANITA GINA E.V. 3078 Bátony tereny e, 

Bajzsy -Zs. út 38. 51063957
67995518-4782-231-

12 Bátony tereny e, Salgótarján, Pásztó, Ózd, Hatv an
v ásáron v agy  piacon f oly tatott  

kereskedelmi  tev ékeny ség

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, stb.); 4 Ruházat (gy ermek, női, f érf i, 
ruházati cikk stb); 6 Lábbeli- és bőráru; 7 Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés stb. ; 45 
Kreatív hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem 2017.02.08

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 413 / 2017 SZABADIDŐ KÖZPONT KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Rózsav ölgy i M. út 1. 12- 09-009802

25860894-6820-113-
12

3070 
Bátony tere-
ny e, Ózdi út 

39.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-P: 7.00-17.00 ISKOLA BÜFÉ 25 2017.09.12

1.1 meleg-, hideg étel; 1.2 káv éital, alkoholmentes 
és szeszes ital (kiv év e szeszes ital); 1.4 
Cukrászati készítmény , édesipari termék; 1.7 
Zöldség és gy ümölcs; 1.8 Keny ér- és pékáru; 1.9 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru stb) 1.10 tej, tejtermék (v aj, sajt, túró 
stb.); 18 Papír- és írószer, műv észetellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.)

kiskereskedelem

Vendéglátó-ipari terméken 
belül: hot-dog, hamburger, 

hideg-meleg 
szendv icsf éleségek.      
Hűtést igény lő tej-, 

tejtermék.

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00393 2017.02.23
2017.09.12;       
2017.10.31.

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 414 / 2017 KISPÁL TIBOR E.V. 3070 Bátony tereny e, 
Patak út 7.

51303507 68149480-4799-231-
12

Nógrád megy e mozgóbolt útján f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség

23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem 2017.03.14



Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 415 / 2017 VEREBÉLYI JÓZSEFNÉ E.V.

3070 Bátony tereny e, 
Bány ász út 13. III/18. 51324111

68160771-4778-231-
12 Bátony tereny e, Pásztó

v ásáron v agy  piacon f oly tatott   
kereskedelmi tev ékey nség 2017.04.14

7. bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 40. kegy tárgy , kegy szer, 
egy házi cikk

kiskereskedelem 2017.04.05

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 416 / 2017 LAKATOS BENEDEK E.V. 3078  Bátony tereny e, 
Fazekas M. út 15.

51392040

3078 
Bátony tere-

ny e, Fazekas 
M. út 15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZ: 9.00-15.00 ÉVA ÜZLET 40 2017.06.01 3. textil; 4. ruházat; 6. lábbeli; 46. használt cikk kiskereskedelem 2017.04.11 2017.05.15

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 417 / 2017 TISZTA AUTÓ BT. 3078 Bátony teny e, 
Bajzsy -Zs. 31.

12-06-005045 22158242-4520-117-
12

3070 
Bátony tere-
ny e, Ózdi út 

98.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8.30-19.00 
Szombat: 9.00-16.00

PRESSZÓ 50 20 50 9

1.2. káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. 
csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes és szeszes ital; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru stb)

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő

köztes alkoholtermék
kiskereskedelem igen nem 2017.04.27

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 418 / 2017 LAKATOS ARANKA E.V. 3070 Bátony tereny e, 
Alkotmány  út 25.

51505228 68272621-5610-231-
12

3070 
Bátony te-

reny e, Ózdi út 
10/A.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 4.30-16.30      
Szombat: 5.00-13.00

FORNETTI 24 2017.06.01 20 10

1.2. káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 
csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital; 1.8. keny ér, 
pékáru, tütőipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru 
stb)1.10. tej, tejtermék; 1.11. egy éb élelmiszer 

alkoholtermék kiskereskedelem nem nem 2017.05.17 2017.06.09
2018 11.27.

2019.07.23

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 419 / 2017 BARANYI ATTILA E. V. 3070 Bátony tereny e, 

Iskola út 19. I/4. 51462569
68243663-4781-231-

12 országos
v ásáron v agy  piacon f oly tatott  

kereskedelmi tev ékeny ség

1.7. zöldség és gy ümölcs;   1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru stb);               
27. játékáru

kiskereskedelem nem nem 2017.05.22

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 420 / 2017 BOLLA ANDRÁS SÁNDOR E.V.

3070 Bátony tereny e, 
Béke út 116. 51505297

68272700-4779-231-
12 Nógrád megy e

mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség 23. háztartási tüzelőany ag;    46. használtcikk kiskereskedelem nem nem 2017.05.31 2019.05.04

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 421 / 2017 LUCKY CACAK HUNGARY KFT.

2314 Halásztelek, II. 
Rákóczi F. út 50-52. 

I/7.
13-09-187372

25957727-4774-113-
13

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8.00-17.00 
Szombat: 8.00-12.00 2400/II. KÍNAI ÜZLET 130 2017.06.08

4. ruházat; 5. babatermék; 6. lábbeli- és bőráru;             
25. óra- és ékszer; 39. optikai cikk  kiskereskedelem nem nem 2017.06.07

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 422 / 2017 BALÁZS BEÁTA E.V. 3078 Bátony tereny e, 
Dobó út 84.

51590152 68330833-5610-231-
12

országos mozgóbolt útján f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

2017.06.14

1.1 meleg-, hideg étel; 1.2. káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. csomagolt 
káv é, dobozos ill. palackozott alkoholmentes 
szeszes ital; 1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru stb) 

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő kiskereskedelem nem nem 2017.06.12

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 423 / 2017 S KITTI KFT. 

3078 Bátony tereny e, 
Dobó út 104. 12-09-009900

25954896-4722-113-
12

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 3.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7.00-16.00 
Szombat: 7.00-13.00 

Vasárnap: Zárv a
2407 KITTI HÚSBOLT 70

1.5. hús- és hentesáru; 1.3. csomagolt káv é, 
dobozos ill. palackozott alkoholmentes ital; 1.10. 
tej, tejtermék; 1.11. egy éb élelmiszer 

kiskereskedelem nem nem 2017.06.12

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 423 / 2017 NAP MINT NAP MINI KFT.

1095 Budapest, 
Mester utca 61. f szt. 

3.
01-09-299111

25968095-4711-113-
01

3078 
Bátony te-

reny e, Deák 
F. út 43.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5.30-20.00 
Szombat: 6.00-20.00 
Vasárnap: 7.00-20.00

2070/I
NAP MINT NAP 

MINI 80 2017.06.20 45 2

1.2 káv éital, alkoholmentes és szeszes ital 
(kiv év e szeszes ital); 1.3 csomagolt káv é, 
dobozos, ill. palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.5 Hús- és hentesáru; 1.7 Zöldség 
és gy ümölcs; 1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék ; 1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru stb); 1.10 Tej és tejtermék 
(v aj, sajt, túró stb.); 1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin, száraztészta, káv é, tea, stb.) ; 32 
Állateledel, takarmány ; 34 Szexuális termék; 36 
Pirotechnikai termék; 41 Temetkezési kellék; 43 
Emlék- és ajándéktárgy .

alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes 
alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 1.10;
hűtést igény lő tej, 

tejtermékek

NMKH Pásztói 
Járási Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztosnásig és 

Állategészségügy i 
Osztály  

313/02KüE/00386 2017.06.19 2017.07 21.

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 424 / 2017                  
B) 110 / 2017

BÁTONY UNIKER   
KERESKEDELMI KFT.

3070 Bátony tereny e, 
Szécheny i út 17. 12-09-001970

11203520-4711-113-
12

3070 
Bátony tere-
ny e, Ózdi út 

43-45.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - P: 6:00 - 17:00
Szo:   6:00 - 13:00

V: zárv a
3769/A/2.

ÉLELMISZER 
ÜZLET 252 180 2.; 8.

1.1 meleg- hideg étel;  1.2 káv éital, alkoholmentes 
és szeszes ital (kiv év e szeszes ital);  1.3 
csomagolt káv é, dobozos, ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.5 Hús- és 
hentesáru;  1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari 
termék;  1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru stb ; 1.10 Tej és tejtermék 
(v aj, sajt, túró stb.);  1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin, száraztészta, káv é, tea, stb.);  5 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés stb.);  20 Illatszer, 
drogéria;  21 Háztartási tisztítószer, v egy i áru; 27 
Játékáru;  32 Állateledel, takarmány ; 43 Emlék- 
és ajándéktárgy .

alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes 
alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 1.5; 1.10;
f riss hús, hűtést igény lő 

tej, tejtermék

NMKH Pásztói 
Járási Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztosnásig és 

Állategészségügy i 
Osztály  

313/02/KüE/00387 2017.06.21 2018 09.12.

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata A) 425 / 2017

SÁMSONHÁZA SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3074 Sámsonháza, 
Rákóczi út 47. 786465 3211055

3074 Sámson-
háza, Rákóczi 

út 49.
Magy arország területe

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség,                                  

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség,                               

közterületi értékesítés

H-CS: 9.00-16.00 
Péntek: 9.00-14.00 589 SZLOVÁK PORTA 50

1.1 meleg- hideg étel;  3 Textil (szöv et, ruházati 
méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília 
stb.);  4 Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk 
stb.);  5 Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk ;  7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés stb;  27. Játékáru;   29 Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 42 Díszműáru, 
műalkotás, népműv észeti és iparműv észeti áru;  
43 Emlék- és ajándéktárgy ;  45 Kreatív -hobbi és  
dekorációs termék;  46 Használtcikk (használt 
köny v , ruházati cikk, sportszer stb.);  59 Egy éb ,

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem 2017.06.16

Bátony tereny e Város 
Önkormány zata

A) 426 / 2017
NÓGRÁD MEGYEI CIGÁNY 

KISEBBSÉGI KÉPVISELŐK ÉS 
SZÓSZÓLÓK SZÖVETSÉGE

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 9. 

12-02-0000050 18633629-9499-529-
12

3078 
Bátony te-

reny e, Zríny i 
út 3.

Nógrád megy e

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség, v ásáron v agy  piacon 

f oly tatott kereskedelmi tev ékeny ség, 
közterületi értékesítés

2433, 2433/A, 2433/C ROMA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

350 1.7. zöldség és gy ümölcs; 
46. használt cikk

kiskereskedelem nem nem 2017.07.04

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 427 / 2017 CROSS CONSULTING BT.

3070 Bátony terny e, 
Gy öngy v irág út 21. 12-06-0040222 20934594-7420-212-

12 Magy arország területe Csomagküldő kereskedelem
42. Díszműáru-, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru;  43. emlék- és ajándéktárgy ;  
45. Kreatív - hobbi és dekorációs termék.

kiskereskedelem nem nem 2017.07.20

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 428 / 2017 DANYI MÁRK E.V.

3078 Bátony tereny e, 
Zríny i út 43. 51702858

68407191-4781-231-
12 Magy arország területe

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség,

közterületi értékesítés
1.7. zöldség- és gy ümölcs kiskereskedelem nem nem 2017.08.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 429 / 2017

FEROVNÉ KOZMA KATALIN 
ILDIKÓ E.V.

3104 Salgótarján, 
Hársf a út 27. IV/17. 51790008

68468732-4771-231-
12

3070 
Bátony tere-
ny e, Mátra 

Ltp. T/5. 
pav ilon.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8.00-17.00 
Szombat: 8.00-12.00 

Vasárnap: Zárv a

GYÖNGYSZEM 
RUHATÁR 20 2017.09.06 3. textil;  4. ruházat;  5. babatermék;  6. lábbeli- 

és bőráru                         kiskereskedelem nem nem 2017.09.05 2017.10.02 2017.10.24

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 430 / 2017 KISS RÓBERT E. V. 3078 Bátony tereny e, 
Erzsébet út 2. 

50304794 67487138-4511-231-
12

3078 
Bátony tere-

ny e, Erzsébet 
út 2.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

Péntek: 15.00-16.00 1044 ROBI CAR 30 2017.09.19 47. Személy gépjármű kiskereskedelem nem nem 2017.09.19

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 431 / 2017 GYURICZKY KRISZTIÁN E.V. 3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 62.

51823634 68492001-5610-231-
12

3070 
Bátony tere-
ny e, Ózdi út 

62.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6.00-21.00 
Szombat: 8.00-21.00 
Vasárnap: 9.00-14.00

3363/A/1 MEGÁLLÓ BÜFÉ 18 3 2017.09.19

1.1. Meleg- hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes és szeszes ital (kiv év e szeszes 
ital); 1.3. Csomagolt káv é, dobozos, ill. 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru stb.)

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék 

kiskereskedelem - 
v endéglátás

nem nem

Vendéglátó-ipari termék: 
hamburger, hot-dog, 

sajtburger, gy ros-
f éleségek, hideg-meleg 

szendv ics-f éleségek, sült 
hurka-kolbász.

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00261/
3

2017.09.19 2017.10.31 2017.12.01

Bátony tereny  Város 
Jegy zője

A) 432 / 2017 SZABÓ ANIKÓ E.V. 3078 Bátony tereny e, 
Madách út 15.

51903798 68548171-5610-231-
12

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 15.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7.00-17.00 
Szombat: 8.00-12.00 

2400/I FALATKA BÜFÉ 25 2 2017.10.20

1.1. Meleg- hideg étel; 1.2. Káv éital, 
alkoholmentes és szeszes ital (kiv év e szeszes 
ital); 1.3. Csomagolt káv é, dobozos, ill. 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.8. 
Keny ér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru stb.)

kiskereskedelem - 
v endéglátás

nem nem 2017.10.20

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 433 / 2017 SZANISZLÓ JUDIT E.V.

3078 Bátony tereny e, 
Madách út 4. 51970475

68595991-5630-231-
12

3078 
Bátony tere-

ny e, Madách 
út 4. 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 8.00-21.00      
Péntek: 8.00-02.00   

Sz:12.00-02.00
1316/1 ESZKIMÓ SÖRÖZŐ 70 25 2017.11.09

1.2. Káv éital, alkoholmentes és szeszesital 
(kiv év e szeszes ital); 1.3. Csomagolt káv é, 
dobozos, illetv e palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.9. Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru stb.)

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék 

kiskereskedelem - 
v endéglátás igen igen 2017.11.09 2018 08.03.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 434 / 2017 OLÁH GÉZA E.V. 3078 Bátony tereny e, 

Rákóczi út 27. 52004421
68617668-4782-231-

12
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség

3. textil ( szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília, ágy nemű, asztalterítő, 
törülköző, kötőf onal, hímzéshez, v alamint takaró 
és szőny egkészítéséhez szükséges alapany ag, 
röv idáru, tű, v arrócérna, gomb stb.); 4. ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, bőrruháat és 
szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 6. lábbeli- és 
bőráru; 46. használtcikk (használt köny v , ruházati 
cikk, sportszer, bútor, egy éb használtcikk, 
régiség)

kiskereskedelem nem nem 2017.12.06

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 435 / 2018 OLÁH HAJNALKA E.V. 

3078 Bátony tereny e, 
Rákóczi út 12. 52114214

68693862-4781-231-
12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség,                                  

közterületi értékesítés
2018.01.26

1.7. zöldség- és gy ümölcs, 4. ruházat, 6. lábbeli- 
és bőráru, 30. v irág és kertészeti cikk, 46. 
használt cikk

kiskereskedelem nem nem 2018.01.26

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 436 / 2018 COLLECTIVA STÚDIÓ KFT.

3132 Nógrádmegy er, 
Orgona út 35. 12-09-009573

25585346-7022-113-
12

H-P: 5.30-8.00; 17.30-
20.00

3078 
Bátony tereny e, 

Kosztolány i út 19.
1572

Sárika Családi 
Péksége 180 2018.01.31 12

1.8. keny ér- és pékáru, sütőipari termék; 1.4. 
Cukrászati készítmény , édesipari termék; 1.11. 
Egy éb élelmiszer, 1.10. Tej és tejtermék (v aj, sajt, 
túró stb.)

kiskereskedelem nem nem 2018.01.31 2019.04.09

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 437 / 2018 MIHALKÓ ADRIENN E.V.

3070 Bátony tereny e, 
Mátra ltp. 9-10. 

pav ilon
52178597

68737137-4779-231-
12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - P: 9.00-16.00       
SZ: 9.00-12.00

V: zárv a

3070 
Bátony tereny e, 
Mátra ltp. 9-10. 

pav ilon

NEIRDA 60 2018.02.14
46. használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) kiskereskedelem nem nem 2018.02.14 2018.09.05

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 438 / 2018 JÁCINTOS KERT KFT.

1114 Budapest, 
Mészöly  utca 4. 01-09-302511 26111629-4711-113-

01

3070 
Bátony tere-

ny e, Kossuth 
út 4.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 05.00 - 21.00

3070 
Bátony tereny e, 

Kossuth út 4.    
3791/A. BOROZÓ 24 10 2018.02.20

1.2. káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 
Csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital; 1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.9 Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),  

energiatermék, sör, csendes 
és habzóbor, köztes 

alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen igen 2018.02.22 2019.03.25

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 439 / 2018 JÁCINTOS KERT KFT. 1114 Budapest, 
Mészöly  utca 4.

01-09-302511 26111629-4711-113-
01

3070 
Bátony tere-
ny e,    Béke 

út 11. 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 05.00 - 21.00
3070 

Bátony tereny e, 
Béke út 11.    

4032 ITALBOLT 25 12 2018 02.20.

1.2. káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 
Csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital; 1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.9 Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),  

energiatermék, sör, csendes 
és habzóbor, köztes 

alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2018.02.22 2019.03.25

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 440 / 2018 JÁCINTOS KERT KFT. 1114 Budapest, 
Mészöly  utca 4.

01-09-302511 26111629-4711-113-
01

3070 
Bátony tere-
ny e,    Ózdi 

út 53. 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 05.00 - 21.00
3070 

Bátony tereny e, 
Ózdi út 53.

2750/3/A/1. HAMI BÜFÉ 20 10 2018 02.20.

1.2. káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 
Csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentés és szeszes ital; 1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.9 Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.),  

energiatermék, sör, csendes 
és habzóbor, köztes 

alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen igen 2018.02.22 2019.03.25

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 441 / 2018 RÁDULY ZSOLT e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Petőf i út 34. 52262496

68793876-4799-231-
12 Magy arország üzleten kív üli kereskedelmi tev ékeny ség

14.v asáru, barkács és építési any ag
 59. egy éb (redőny , reluxa, roló, árny ékoló)

kereskedelmi ügy nöki 
tev ékeny ség kiskereskedelem 2018 03.14.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 442 / 2018 GÁLNÉ MAGDUS MARIANNA
 e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Diák út 2. szám

2. ajtó
52346918 68853846-1629-231-

12
Magy arország csomagküldő kereskedelem

42. Díszműáru-, műalkotás, népműv észeti és 
iparműv észeti áru;                                    
 43. emlék- és ajándéktárgy ;  

kiskereskedelem 2018 03.26.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 443 / 2018 OLÁH BARBARA e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Iskola út 19.szám 1/4. 52302042

68823241-4781-231-
12 Bátony tereny e

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség 1.7. zöldség- és gy ümölcs kiskereskedelem 2018.04.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 444 / 2018 KRISTÓF ISTVÁN e.v . 3013 Ecséd, Kossuth 

Lajos utca 87. 52351486
68857046-4781-231-

10 Bátony tereny e
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség,                                  
közterületi értékesítés

1.7. zöldség- és gy ümölcs kiskereskedelem 2018.04.19

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 445 / 2018 RÁTÓTI ZOLTÁNNÉ e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 62. 52335877

68847717-5610-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 62.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H - Szo: 11:00 - 20:00

3070 
Bátony tereny e,       

Ózdi út 62.
3363/A/1

HELL'S KITCHEN 
BY RÁTÓTI 18 3 f ő 2018 04.26.

1.1 meleg- hideg étel;    1.2 káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital;   1.3 csomagolt 
káv é, dobozos ill. palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital;    1.4 cukrászati készítmény , 
édesipari termék;     1.9 édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt 
f agy lalt és jégkrém stb.);

b) sör, c) csendes és 
habzóbor d) egy éb csendes 

és habzó erjesztett ital e) 
köztes alkoholtermék                      

f ) alkoholtermék

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem 2018 04.24. 2018 05.11.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 446 / 2018 Dóra Bt

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 14. 12-06-000714

24008796-4711-117-
12

3070 
Bátony tereny

e, Ózdi út 
58/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00 - 16:30  Szo: 
7:00 - 13:00

3070 
Bátony tereny e,

 Ózdi út 58/A
3409

ZÖLDSÉG 
GYÜMÖLCS 

VEGYESBOLT
30 2018 05.01.

1.3 csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4 cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.7 zöldség- és 
gy ümölcs;  1.9 édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.); 1.11. egy éb élelmiszer ( tojás, 
étolaj, margarin és zsír. olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) 30. v irág és kertészeti cikk,

b) sör, c) csendes és 
habzóbor d) egy éb csendes 

és habzó erjesztett ital e) 
köztes alkoholtermék                      

f ) alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 2018 04.26.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 447 / 2018 CSEMER ÁGNES

3070 Bátony tereny e, 
Barátság út 1.szám 

1/2 
52467206

68940250-4721-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Mátra ltp. 
T/3 pav ilon

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H - V: 7:00 - 18:00 2748/57

ZÖLDSÉG 
GYÜMÖLCS 

VEGYESBOLT
20 2018 05.07.

1.3 csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;     1.7 zöldség- és 
gy ümölcs;  1.9 édességáru (csokoládé, desszert, 
nápoly i, cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és 
jégkrém stb.); 1.11. egy éb élelmiszer ( tojás, 
étolaj, margarin és zsír. olajos és egy éb magv ak, 
cukor, só, száraztészta, káv é, tea, f űszer, ecet, 
méz, bébiétel stb.) 

b) sör, c) csendes és 
habzóbor d) egy éb csendes 

és habzó erjesztett ital e) 
köztes alkoholtermék                      

f ) alkoholtermék

kiskereskedelem nem nem 2018 05.07. 2018.09.01

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 448 / 2018 PÁSZTÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT

3060 Pásztó, Kölcsey  
F. utca 35.

törzsszám: 15735313 15735313-8411-321-
12

3060 Pásztó, 
Fő utca 

1455/3 hrsz.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 9:00 - 17:00
Szo: 8:00 - 12:00

1455/3 KÖZBOLT 6 1.7 Zöldség- és gy ümölcs kiskereskedelem nem nem 2018 04.25.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 449 / 2018 OLÁHOVÁ ILDIKÓ e.v .
3070 Bátony tereny e, 

Iskola út 15. szám 
f szt/1.

52344600 68852302-4399-231-
12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott ker.-i 
tev .;

közterületi értékesítés
2018 06. 11.

1. Élelmiszer; 1.4 Cukrászati készítmény , 
édesipari termék; 1.7 Zöldség- és gy ümölcs; 1.9 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.);3. Textil, 4. Ruházat;  6. Lábbeli- és bőráru, 
27. Játékáru.

kiskereskedelem nem nem 2018 06.11.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 450 / 2018

HORVÁTHNÉ TÓTH 
MÓNIKA e.v . 

3078 Bátony tereny e, 
Klapka Gy . út 26. 52590382

69025855-4762-231-
12

3078 
Bátony tereny
e, Madách út 

4/c.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - P: 8.00 - 17.00
Szo: 8.00 - 12.00 1316/13/B KINCSES SZIGET 30 2018.06.08

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, stb.);
4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.);
5. Babatermék;
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés 
stb.;
9. Villamos háztartási készülék stb.;
10. Audio- és v ideoberendezés;16. Köny v ;
18. Papír- és írószer, műv észetellátó cikk stb.;
20. Illatszer, drogéria;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászf elszerelés, 
kempingcikk stb.);
27. Játékáru;
43. Emlék- és ajándéktárgy ;
45. Kreatív -hobbi és dekorációs termék.
 


kiskereskedelem nem nem 2018.06.11

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 451 / 2018 LIGETVÁRI ÁDÁM

3070 Bátony tereny e, 
Juhász Gy ula út 9/A 52550159

68997393-4791-231-
12 Magy arország csomagküldő kereskedelem

4.Ruházat, 5.Babatermék; 6.Lábbeli- és bőráru;  
26.Sportszer, sporteszköz;
  46. Használtcikk;

kiskereskedelem nem nem 2018.06.11

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 452 / 2018

PÁSZTÓI 
VÁROSGAZDÁLKODÁSI 

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3060 Pásztó,
 Kossuth út 116. 12-09-002518

11208790-7830-572-
12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

3082 
Mátrakeresztes 

Kékesi út 
82/A.

4677
MÁTRAKERESZTES
I IFJÚSÁGI TÁBOR 
TÁLALÓKONYHA

375 57 f ő 1.1 Meleg-, hideg étel kiskereskedelem nem nem
Vendéglátóipari termék: 

melegkony hás étel

NMKH PÁSZTÓI 
JÁRÁSI HIVATAL 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00409 2018 07.17.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 453 / 2018

SÁMSONHÁZA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

3074 Sámsonháza, 
Rákóczi út 47. Sámsonháza, Bátony tereny e

v ásáron v agy  piacon f oly tatott ker.-i 
tev .; 

közterületi értékesítés; 
közv etlen értékesítés

1.7 Zöldség és gy ümölcs
1.12 Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.),  
30. Virág és kertészeti cikk 
 43. Emlék- és ajándéktárgy

kiskereskedelem nem nem 2018 07.23.



Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 454 / 2018
B) 111 / 2018

UNIÓ COOP ZRT. 3525 Miskolc,
 Kossuth út 1.

05-10-000332 11868992-4711-114-
05

3078 
Bátony tereny
e, Madách út 

6.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-19:00
Szo: 6:00-15:00
V: 7:00-11:00

1318 210 SZÁMÚ 
COOP SZUPER

1112 2018 07.30. 875

2. a kémiai biztonságról szóló törv ény  
szerinti v eszély es any agok és 

kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról 
szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 

f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 
üzemany ag;

8. az Országos Tűzv édelmi Szabály zat 
szerint robbanásv eszély es osztály ba 

tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki 
adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 
f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 

üzemany ag 

1; Élelmiszer; 1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2 Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3 Csomagolt 
káv é, dobozos ill. palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.4 Cukrászati készítmény , édesipari 
termék; 1.5 Hús és -hentesáru; 1.6 Hal; 1.7 
Zöldség és gy ümölcs; 1.8 Keny ér- és pékáru, 
sütőipari termék; 1.9 Édességáru (csokoládé, 
desszert, nápoly i; stb.) 1.10 Tej, termék (v aj, sajt, 
túró); 1.11 Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, 
margarin, száraztészta, káv é, tea, stb.); 1.12 
Közérztejav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék stb.); 2 
Dohány terméket kiegészítő termék; 3 Textil 
(szöv et, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília stb.); 4 Ruházat (gy ermek, női, f érf i 
ruházati cikk); 5 Babatermék (csecsemő- és 
kisgy ermek-ruházati cikk stb.); 7 Bútor, 
lakberendezés, háztartási f elszerelés stb.; 9. 
Villamos háztartási készülék és v illamossági cikk; 
12 Telekommunikációs cikk; 13 Festék, lakk; 16 
Köny v ; 17 Újság, napilap, f oly óirat stb; 18 Papír- 
és írószer, műv észetellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.); 20 Illatszer, drogéria; 21 Háztartási 
tisztíószer, v egy i 
áru; 23 Háztartási tüzelőany ag; 27 Játékáru; 
30 Virág és kertészeti cikk; 32 Állateledel, 
takarmány ; 37 Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növ ény v édő szer stb.); 
43 Emlék- és ajándéktárgy ; 45 Kreatív -hobbi és 
dekorációs termék;  

b) sör; c)csendes és 
habzóbor; d) egy éb csendes 

és habzó erjesztett ital; 
e) köztes alkoholtermék,

 f ) alkoholtermék,  

kiskereskedelem nem nem

Friss hús; Hűtést igénylő tej, 
tejtermék; Vendéglátóipari termék 
(ezen belül: helyben készített grill 
termékek, csirke, hurka, kolbász, 
sertésszelet, panírozott félkész-
termék; Hűtést igénylő cukrászati 

készítmény;

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00412 2018 07.30.
2018.09.03.
Műk. Eng. 

Kiadv a

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 455 / 2018 BALÁZS DORINA e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Ózdi út 54.

 2/4.
52693447

69097087-4791-231-
12

Magy arország területe (csomagküldő ker.)
Bátony tereny e (v ásáron v agy  piacon f oly tatott ker.tev .)

csomagküldő kereskedelem;
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség;
2018.08.06

3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília stb.);  4 Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.); 5 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk stb.) ; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés stb.) ; 9 Villamos háztartási készülék 
és v illamossági cikk; 18  Papír- és írószer, 
műv észetellátó cikk (v ászon, állv ány ) stb.); 20  
Illatszer, drogéria; 25. Óra- és ékszer; 27 
Játékáru; 30 Virág és kertészeti cikk; 42  
Díszműáru, műalkotás,népműv észeti és 
iparműv észeti áru; 43 Emlék- és ajándéktárgy ; 44 
Numizmatikai termék (érme, kitűző stb.); 45 
Kreatív  - hobbi és dekorációs termék; 46 
Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer stb.); 

kiskereskedelem nem nem 2018 08.06.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 456 / 2018
VARGA SÁNDOR

 NÁNDORNÉ 
e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Diák út 24.

52794490

3070 
Bátony tere-

ny e, Iskola út 
8-10.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H - P: 6:00 - 12:00 3775 ISKOLAI
BÜFÉ

17,7 2018.08.31

1;  Élelmiszer 1.1. Meleg-, hideg étel;   1.3 
Csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;  1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék;  1.8;   1.9; 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i stb.); 
1.10. Tej, tejtermék; 1.11 Egy éb élelmiszer, 18. 
Papír- és írószer, műv észetellátó cikk (v ászon, 
állv ány ) stb.);   

kiskereskedelem-
v endéglátás

nem nem 2018 08.31.

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 457 / 2018 HATALA HEDVIG e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Kör út 9. 52892093

69235999-4711-231-
12

3070 
Bátony tere-

ny e, 
Szorospataki 

út 29/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-12:00
14:00-16:30

Szo: 6:00-12:00
V: 7:30-11:00

5190/2
ZEUSZ 

VEGYESBOLT 54 2018.09.28 40

1.Élelmiszer;  1.2 Káv éital, alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.3 Csomagolt káv é, dobozos ill. 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.5 
Hús- és hentesáru; 1.7 Zöldség és gy ümölcs; 1.8 
Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;  1.9 
Édességáru; 1.10 Tej, tejtermék; 1.11 Egy éb 
élelmiszer; 20. Illatszer, drogéria, 21 Háztartási 
tisztítószer  v egy i áru;

kiskereskedelem nem nem
Friss hús;

Hűtést igény lő tej, 
tejtermék;

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala

313/02/KüE/00154/
1 2018.09.28

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 458 / 2018 BAKOS TAMÁS e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Kossuth út 27. 1/1. 52620214

69046225-4781-231-
12 Bátony tereny e

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség;

közterületi értékesítés;
2019.04.22

1.4 Cukrászati készítmény , édesipari termék;
1.9 Édességáru; kiskereskedelem nem nem 2018.09.27

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 459 / 2018 SIMON LÁSZLÓ e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Iskola út 9. 

1 em./5
51701039

68406011-9609-231-
12 Magy arország csomagküldő kereskedelem

26. Sportszer, sporteszköz (horgász f elszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lov as f elszerelés, kiegészítők stb.);

kiskereskedelem nem nem 2018.10.16

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 460 / 2018 REMI WORLD KFT.

1145 Budapest, 
Rónai utca 207. 2/5 01-09-950506 23001813-2511-113-

01

3070 
Bátony tereny

e 
Boly oki út 1.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 6:00-22:00
Szo: 8:00-18:00

V:8:00-18:00
4011 GO FIT GYM 160 30 2018.10.17

1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2; Káv éital, 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3; csomagolt 
káv é, dobozos ill. palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.7. Zöldség- és gy ümölcs; 1.9; 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i stb.); 
1.10 Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró stb.); 1.11 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír 
stb.) ;  1.12 Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő 
termék (gy ógy növ ény , biotermék stb.);  4. 
Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.);  
26.Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés,kempingcikk, csónak, 
kerékpár stb.);

kiskereskedelem - 
v endéglátás nem nem 2018.10.17 2019.01.22

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 461 / 2018
B) 112 / 2018

TIMI - TOMI KFT. 3078 Bátony tereny e, 
Köny v es K. út 28.

12-09-009973 26118420-4776-113-
12

3078 
Bátony tere- 

ny e, 
Csentei út 

7/A

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H:      7:00 - 12:00
K - P: 7:00 - 12:30

         14:00 - 17:00
Szo:  7:00 - 12:00          

V: 9:00-11:00

1319/2
TITO 

VEGYES-
KERESKEDÉS

44 2018.11.08

2. a kémiai biztonságról szóló törv ény  
szerinti v eszély es any agok és 

kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról 
szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 

f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 
üzemany ag;

8. az Országos Tűzv édelmi Szabály zat 
szerint robbanásv eszély es osztály ba 

tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki 
adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 
f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 

üzemany ag 

1.3 Csomagolt káv é, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital;    1.4 Cukrászati 
készítmény , édesipari termék; 1.8 Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék;  1.9 Édességáru 
(csokoládé, nápoly i, cukorkaáru stb.);   1.11 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír 
stb.); 3. Textil (szöv et, ruházati méteráru, 
háztartási textiltermék, lakástextília stb.);   4. 
Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.);   
5. Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés stb.); 6. Lábbeli- 
és bőráru;  7. Bútor, lakberendezés, háztartási 
f elszerelés stb.);    9. Villamos háztartási készülék 
és v illamossági cikk;  10. Audio- és 
v ideoberendezés; 14. Vasáru, barkács és építési 
any ag; 18. Papír- és írószer, műv észetellátó cikk 
(v ászon, állv ány  stb.); 20.Illatszer, drogéria;  21. 
Háztartási tisztítószer, v egy i áru;  25. Óra- és 
ékszer;  26. Sportszer, sporteszköz 
(horgászf elszerelés, kempingcikk, csónak stb.);  
27. Játékáru; 29. Tapéta, padlóburkoló, szőny eg, 
f üggöny ;  30. Virág és kertészeti cikk;  32. 
Állateledel, takarmány ;  37. Mezőgazdasági, 
méhészeti és borászati cikk, növ ény v édő szer 
stb.;  
38. Fotócikk;  39. Optikai cikk; 
40. kegy tárgy , kegy szer, egy házi cikk; 
43.Emlék- és ajándéktárgy ;  
44. Numizmatikai termék (érme, kitűző,
 plakett stb.);  45. Kreatív - hobbi és 
dekorációs termék;

kiskereskedelem nem nem 2018.11.08

2018.12.27.
Műk.eng.kiadv

a 2019. 05. 
30. 

tev .kör.bőv íté
s 2019. 06. 

05. 
ny itv atartási 
idő v áltozás

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 462 / 2018 AMBRÓZI EDINA e.v .
3070 Bátony tereny e, 

Jedlik Ány os út 5. 
f szt./1.

53026235 69329939-4789-231-
12

Bátony tereny e

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség;

közterületi értékesítés;
csomagküldő kereskedelem;

2018.11.12 2018.12.19

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília stb.);  4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.);   5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi stb.); 6. Lábbeli- és bőráru; 18. 
Papír- és írószer, műv észetellátó cikk (v ászon. 
állv ány , stb);   43. Emlék- és ajándéktárgy ;  

kiskereskedelem nem nem 2018.11.12 2018.12.19

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 463 / 2018 JÁMBOR IBOLYA e.v .

3070 Bátony tereny e, 
Jedlik Ány os út 7. 

IV. em/1.
53063324

69356074-4782-231-
12 Bátony tereny e

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség 2018.11.13

3.Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília stb.);  4.Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk stb.);   5. 
Babatermék (csecsemő- és kisgy ermek-ruházati 
cikk, babakocsi stb.); 6. Lábbeli- és bőráru;  

kiskereskedelem nem nem 2018.11.13

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 464 / 2018 BAKOS ZSOLT e.v .
3078 Bátony tereny e, 

Csentei út 3.
2 em./4.

53065838 69357776-4791-231-
12

Magy arország csomagküldő kereskedelem

1.12.  Közérzetjav ító és étrend-kiegészítő  termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.); 3.  
Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási  
textiltermék, stb.); 4.  Ruházat (gy ermek, női, 
f érf i ruházati cikk, bőrruházat, és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 6.  Lábbeli- és bőráru; 7.  
Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 8.  Hangszer; 9.  Villamos 
háztartási készülék és v illamossági cikk 10. Audió- 
és v ideóberendezés 11. Audiov izuális termék 
(zenei- és v ideó f elv étel, CD, DVD stb.); 12.  
Telekommunikációs cikk; 16.  Köny v ; 17.  Újság, 
napilap, f oly óirat, periodikus kiadv ány ; 18.  Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.); 19.  Számítógépes hardv er- és szof tv er 
termék; 25.  Óra- és ékszer; 26.  Sportszer, 
sporteszköz (horgász f elszerelés, kempingcikk, 
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lov as 
f elszerelés, kiegészítők stb.); 29.  Tapéta, 
padlóburkoló, szőny eg, f üggöny ; 38.  Fotócikk; 
39.  Optikai cikk; 42.  Díszműáru, műalkotás, 
népműv észeti és iparműv észeti áru; 43.  Emlék- 
és ajándéktárgy ; 45.  Kreatív -hobbi és dekorációs
termék; 46.  Használatcikk (használt köny v , 
ruházati cikk, sportszer, bútor, egy éb 
használtcikk,  régiség); 53.  Irodagép, -
berendezés, irodabútor;

kiskereskedelem nem nem 2018.11.21

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 465 / 2018 FEDERICS CINTIA
3078 Bátony tereny e, 

Bay za út 3.
2 em./7.

53069430 69359950-4791-231-
12

Magy arország csomagküldő kereskedelem

4.  Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk,   
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);  
6. Lábbeli- és bőráru;  
25. Óra- és ékszer;

kiskereskedelem nem nem 2018.12.03

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 466 / 2018 BESJANA PÉKSÉG KFT.
1085 Budapest, 
József  krt. 36.

 f szt/5.
01-09-187559 24884051-1071-113-

01

3070 
Bátony tereny
e, Bány ász út 

1/B 
1.ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-V: 5:00 - 22:00 2748/14/A/15 BESJANA PÉKSÉG 120 2018.12.18

1.2. Káv éital, (kiv év e: alkoholmentes- és szeszes 
ital); 
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;
1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.),

kiskereskedelem nem nem 2018.12.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 467 / 2019 NÉMETH ADRIENN LÍVIA

3070 Bátony tereny e, 
Barátság út 3.   

 1 em./2. 53099932
69380570-4779-231-

12

3070 
Bátony tereny
e, Barátság út 

3.   
 1 em./2.

Bátony tereny e
v ásáron v agy  piacon f oly tatott 

kereskedelmi tev ékeny ség
46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség); kiskereskedelem nem nem 2019.02.14

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 468 / 2019 GÁL PÉTER

3070 Bátony tereny e, 
Barátság út 3.   

 1 em./2.
53099860 69380415-4791-231-

12

3070 
Bátony tereny
e, Barátság út 

3.   
 1 em./2.

Magy arország csomagküldő kereskedelem 46. Használtcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség);

kiskereskedelem nem nem 2019.02.14

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 469 / 2019 FEDERICS CINTIA

3070 Bátony tereny e, 
Bay za út 3.szám 

II em./7. 53069430
69359950-4791-231-

12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 64.

 1. ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség; 

közterületi értékesítés;

H-P: 08:00-18:00; Szo: 
09:00-18:00; V: Zárv a 3363/B/1 MANHATTAN BÜFÉ 35 8 2019.02.21

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),

kiskereskedelem-
v endéglátás nem nem

Vendéglátó ipari 
termék

Gy ros, f amburger, hot-dog, 
meleg-hideg szendv ics, 
palacsinta, gof ri, saláta. 
Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény  és f agy lalt.

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00206/
2 2019.02.21

2019.03.11   
2019.09.20

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 470 / 2019
B)16 / 2010

DOESZ-CSU KFT. 3070 Bátony tereny e, 
Petőf i út 10.

12-09-010119 26252001-4120-113-
12

3070 
Bátony tereny

e, Petőf i út 
10.

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00; 
 Szo: 7:00-12:00; 

V: 8:00-11:00;
4769 FALUSI ABC 70 2019.02.21

2. a kémiai biztonságról szóló törv ény  
szerinti v eszély es any agok és 

kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról 
szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 

f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 
üzemany ag;

1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.5. Hús-és 
hentesáru; 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gy ümölcs,
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.), 1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, 
sav any ított tejtermék stb.); 1.11. Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 
egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, káv é, 
tea, f űszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 18. Papír- 
és írószer, műv észellátó cikk (v ászon, állv ány  
stb.);20. Illatszer, drogéria;32. Állateledel, 
takarmány ;

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem nem nem élelmiszer

Hűtést igény lő tej és 
tejtermék                        

Friss hús: ezen belül 
kizárólag előhűtött, 

csomagolt sertéshús, 
mirelit baromf ihús, 

belsőség, hal 

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00430 2019.02.21

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 471 / 2019 DEÁK ZSOLTNÉ

3070 Bátony tereny e, 
Tátra út 14. szám 43625484

67147612-4776-231-
12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott 
kereskedelmi tev ékeny ség 2019.03.14 1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem igen nem 2019.03.14

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 472 / 2019 CITRUS-TRANSPORT KFT.

1063 Budapest, 
Színy ei Merse Pál 

utca 21. I. emelet 5. 
ajtó

01-09-321199
25767265-4721-113-

01

3078 
Bátony tereny
e, Madách út 

6/C. szám 
f sz. 1. ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 7:00-16:00; 
 Szo: 7:00-11:00; 

V: Zárv a
1319/11/A/14.

ZÖLD-PONT 
ZÖLDSÉG-
GÜMÖLCS 
VEGYES-

KERESKEDÉS

10 2019.03.21

1.7. Zöldség- és gy ümölcs; 1.8. Keny ér- és 
pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru 
(csokoládé, desszert, nápoly i, cukorkaáru, 
előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém stb.);1.11. 
Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egy éb magv ak, cukor, só, száraztészta, 
káv é, tea, f űszer, ecet, méz, bébiélet stb.)

kiskereskedelem nem nem 2019.03.21

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 473 / 2019.

ÖNELLÁTÓ FALVAK - VEGYES 
GAZDÁLKODÁST FOLYTATÓ- 

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

3074 Sámsonháza, 
Rákóczi út 67. szám 12-02-001631

24684507-0150-121-
12

3078 
Bátony tereny
e, Erzsébet út 

2/A. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5:00-16:00; 
 Szo: 7:00-10:00; 

V: Zárv a
1043 BO&KA BÜFÉ 100 5 2019.03.26

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),                                                               
1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.)                                                                      

kiskereskedelem-
v endéglátás nem nem 2019.03.26 2019.04.17

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 474 / 2019. ALAPI JÓZSEFNÉ  e. v . 3070 Bátony tereny e, 

Béke út 11. szám 53212339
69468728-0113-231-

12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 53. 

szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZ: 5:00-21:00;  
V: 6.00-21.00 2750/3/A/1 HAMI BÜFÉ 20 20 2019.03.26

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )                                                                                                                                     

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen nem 2019.03.26 2019.07.17

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 475 / 2019. ALAPI JÓZSEFNÉ  e. v . 3070 Bátony tereny e, 
Béke út 11. szám

53212339 69468728-0113-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Kossuth L. 
út 2/A. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZ: 5:00-21:00;  
V: 6.00-21.00

3791/A BOROZÓ 30 10 2019.03.26

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),                                                                                                                                    

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen nem 2019.03.26 2019.07.17

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 476 / 2019. ALAPI JÓZSEFNÉ  e. v . 3070 Bátony tereny e, 

Béke út 11. szám 53212339
69468728-0113-231-

12

3070 
Bátony tereny
e, Béke út 11. 

szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-SZ: 5:00-21:00;  
V: 6.00-21.00 4032 ITALBOLT 60 10 2019.03.26

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )                                                                                                                                     

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen nem 2019.03.26 2019.07.17

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 477 / 2019. WIDLA LÁSZLÓ  e. v . 
3070 Bátony tereny e, 
Szorospataki út 52. 

szám
53371504 69566314-0240-231-

12
csomagküldő kereskedelem 23. háztartási tüzelőany ag kiskereskedelem nem nem 2019.04.02

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 478 / 2019. GREGUS ISTVÁNNÉ e. v .

3070 Bátony tereny e, 
Barátság út 1/C. 
szám IV/9.ajtó

51697534
52997514-6920-231-

12
v ásáron v agy  piacon f oly tatott   

kereskedelmi tev ékeny ség 2019.05.02

1.7. Zöldség- és gy ümölcs                                 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lat és jégkrém 
stb.) 27. Játékáru                                      

kiskereskedelem nem nem 2019.04.05

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 479 / 2019. SÁFRÁNY KORNÉL e.v .

3070 Bátony tereny e. 
Kossuth L. út 27. f sz.  

1. ajtó
53470311

69637092-5610-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Kossuth l. 
út 27. szám  
f sz. 1. ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-CS: 11:00-22:00;        
P-SZO: 11:00-23:00 

V: 11:00-22:00
3768/E/2 TROGIR BISZTRÓ 207 2019.04.05

1.1 Meleg-, hideg étel
1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás igen nem 2019.04.05

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 480 / 2019. GYÖRKI FERENC e.v . 3078 Bátony tereny e, 
Madách út 35. szám

53509709 69665877-4511-231-
12

3078 
Bátony tereny
e, Madách út 

35. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 8.00 -10.00          
Szo-V: Zárv a

2343 B-AUTÓ 100 2019.04.10 47. Személy gépjármű kiskereskedelem nem nem 2019.04.10

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 481 / 2019.

PÁSZTOR-KUCKÓ BESZERZŐ, 
FELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 

SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

2490 Pusztaszabolcs, 
Virág urca 1. szám 07-02-001415

24685144-4711-121-
07

3078 
Bátony tereny
e, Kosztolány i 

Dezső 19. 
szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség, v ásáron v agy  piacon 

f oly tatott   kereskedelmi tev ékeny ség, 
csomagküldő kereskedelem, közterület 

értékesítés

H-P: 17.00 - 20.00       
Szo - V: Zárv a 1572

SÁRIKA CSALÁDI 
PÉKSÉGE 180 2019.04.12

1.4 Cukrászati készítmény ek, édesipari termék;        
1.8. Keny ér- és pékáru, sütőipari termék;          
1.11. Egy éb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 
zsír, olajos és egy éb magv ak, cukor, só, 
száraztészta, káv é, tev a, f űszer, ecet, méz 
bébiétel stb.)

kiskereskedelem nem nem 2019.04.12



Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 482 / 2019.

UNIÓ COOP SZÖVETKEZETI 
KERESKEDELMI ZRT.

3525 Miskolc, 
Kossuth út 1. szám 05-10-000332 11868992-4711-114-

05

3078 
Bátony tereny
e, Rákóczi út 

6. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P:06.00-18.00          
Szo: 06.00-14.00                   

V: Zárv a
78

209 SZÁMÚ COOP 
ABC 825 2019.04.25

2. a kémiai biztonságról szóló törv ény  
szerinti v eszély es any agok és 

kev erékek, kiv év e a jöv edéki adóról 
szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 

f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 
üzemany ag;

8. az Országos Tűzv édelmi Szabály zat 
szerint robbanásv eszély es osztály ba 

tartozó any ag, kiv év e a jöv edéki 
adóról szóló törv ény  szerinti tüzelő-, 
f űtőany ag célú gázolaj, LPG és az 

üzemany ag 

1; Élelmiszer; 1.2 Káv éital, alkoholmentes- és 
szeszes ital; 1.3 Csomagolt káv é, dobozos ill. 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4 
Cukrászati készítmény , édesipari termék; 1.5 Hús 
és -hentesáru; 1.6 Hal; 1.7 Zöldség és gy ümölcs; 
1.8 Keny ér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i; stb.) 
1.10 Tej, termék (v aj, sajt, túró); 1.11 Egy éb 
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, száraztészta, 
káv é, tea, stb.); 1.12 Közérztejav ító és étrend-
kiegészítő termék (gy ógy növ ény , biotermék stb.); 
3 Textil (szöv et, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília stb.); 4 Ruházat 
(gy ermek, női, f érf i ruházati cikk); 5 Babatermék 
(csecsemő- és kisgy ermek-ruházati cikk stb.); 7 
Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés stb.; 
9. Villamos háztartási készülék és v illamossági 
cikk; 16 Köny v ; 17 Újság, napilap, f oly óirat stb; 
18 Papír- és írószer, műv észetellátó cikk (v ászon, 
állv ány  stb.); 20 Illatszer, drogéria; 21 Háztartási 
tisztíószer, v egy i 
áru; 24 Palackos gáz; 27 Játékáru; 
30 Virág és kertészeti cikk; 32 Állateledel, 
takarmány ; 37 Mezőgazdasági, méhészeti és 
borászati cikk, növ ény v édő szer stb.); 

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem nem nem

Friss hús, ezen belül 
mely et az értékesítés 

hely én kezelnek (kimérnek, 
szeletelnek, darabolnak), 

illetv e előhűtött, 
csomagolt, mirelit sertés-, 

baromf ihús, belsőség, 
mirelit hal;       Hűtést 
igéy nlő tej-, tejtermék; 

Hűtést igény lő cukrászati 
készítmény

Nógrád Megy ei 
Kormány hiv atal 
Pásztói Járási 

Hiv atala 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 

Állategészségügy i 
Osztály

313/02/KüE/00440 2019.04.25

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 483 / 2019.

BO&KA GOLD KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2030 Érd, Hatty ú utca   
2. szám 13-09-199314

26714909-4711-113-
13

3078 
Bátony tereny
e, Erzsébet út 

2/A. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 5:00-16:00; 
 Szo: 8:00-10:00; 

V: Zárv a
1043

BO&KA GOLD    
BÜFÉ 80 5 2019.04.29

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb.),                                                               
1.10. Tej, tejtermék (v aj, sajt, túró, sav any ított 
tejtermék stb.)                                                                      

kiskereskedelem-
v endéglátás nem nem 2019.04.29

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 484 / 2019. BENDIÁK SZABOLCS E.V. 3070 Bátony tereny e, 

Hársf a út 29. szám 53562373
73140250-4791-231-

12 csomagküldő kereskedelem

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk; 9. Villamos háztartási 
készülék és v illamossági cikk; 10. Audió- és 
v ideóberendezés

kiskereskedelem nem nem 2019.05.02

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 485 / 2019. SUPER BAZAR NET KFT. 3070 Bátony tereny e, 
Pacsirta út 34. szám

12-09-006002 14621884-5310-113-
12

csomagküldő kereskedelem JOKER 
ÉTELKISZÁLLÍTÁS

1.1 Meleg-, hideg étel                                         
1.2 Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital

kiskereskedelem nem nem 2019.05.31

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 486 / 2019. TUPI SÁNDOR E. V.

3078 Bátony tereny e, 
Csokonai út 22. szám 53740315

69824977-8559-231-
12

v ásáron v agy  piacon f oly tatott   
kereskedelmi tev ékeny ség 2019.06.06

46. Hasnáltcikk (használt köny v , ruházati cikk, 
sportszer, bútor, egy éb használtcikk, régiség) kiskereskedelem nem nem 2019.06.06

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 487 / 2019. NAGY KRISZTINA E. V.

3070 Bátony tereny e, 
Béke út 116. szám 53700986

69797880-4779-231-
12

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség H-V: 08.00 -14.00 3836 BOLLA DESZKA 40 2019.06.06 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelm nem nem 2019.06.06

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 488 / 2019. ALAPI NORBERT E. V. 3070 Bátony tereny e, 
Béke út 11. szám

53808589 67769188-4776-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 53. 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 05.00 - 21.00
V: 06.00 - 21.00

2790/3/A/1 HAMI BÜFÉ 12 6 2019.07.18

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )                                                                                                                                     

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen nem 2019.07.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 489 / 2019. ALAPI NORBERT E. V. 3070 Bátony tereny e, 
Béke út 11. szám

53808589 67769188-4776-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Kossuth L. 
út 2/A. szám 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 05.00 - 21.00
V: 06.00 - 21.00

3791/A BOROZÓ 16 8 2019.07.18

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )                                                                                                                                     

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen nem 2019.07.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 490 / 2019. ALAPI NORBERT E. V. 3070 Bátony tereny e, 
Béke út 11. szám

53808589 67769188-4776-231-
12

3070 
Bátony tereny
e,  Béke  út 

11. szám 

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-Szo: 05.00 - 21.00
V: 06.00 - 21.00

4032 ITALBOLT 20 10 2019.07.18

1.2. Káv éital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
(kiv év e szeszesital)
1.3. Csomagolt káv é, dobozos, illetv e palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital, (kiv év e szeszes 
ital)
1.4. Cukrászati készítmény , édesipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápoly i, 
cukorkaáru, előrecsomagolt f agy lalt és jégkrém 
stb )                                                                                                                                     

sör, csendes és habzóbor, 
egy éb csendes és habzó 

erjesztett ital, köztes 
alkoholtermék, 
alkoholtermék, 

kiskereskedelem-
v endéglátás

igen nem 2019.07.18

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 491 / 2019. NYERS ANNA E. V. 

1021 Budapest, 
Napraf orgó utca

 5. szám 
53671250 697778020-4742-231-

01

3070 
Bátony tereny
e, Kossuth L. 

út 
5. szám

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 09.00 - 17.00
Szo: 09.00 - 12.00

V: Zárv a
3789/A

IREPAIR PLUSZ 
MOBILTELEFONOS 

SZAKÜZLET
24 2019.08.05 12. Telekommunikáiós cikk kiskereskedelm nem nem 2019.08.05

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 492 / 2019. VÉGH LÁSZLÓ E.V.

3078 Bátony tereny e, 
Damjanich út 62. 

szám
3972347

49038553-4778-231-
12 csomagküldő kereskedelem 23. Háztartási tüzelőany ag kiskereskedelm nem nem 2019.08.07

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 493 / 2019. VÖLGYI IMRÉNÉ E.V. 3070 Bátony tereny e, 
Bány ász út 13. szám

53958938 69976995-4771-231-
12

3070 
Bátony tereny
e, Ózdi út 72. 
szám 1. ajtó

üzletben f oly tatott kereskedelmi 
tev ékeny ség

H-P: 08.00 - 16.00
Szo: 09.00 - 12.00

V: Zárv a
3362/C/2 NEO-DIVAT 35 2019.08.28

4. Ruházat (gy ermek, női, f érf i ruházati cikk, 
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);        
6. Lábbeli- és bőráru

kiskereskedelm nem nem 2019.08.28

Bátony tereny e Város 
Jegy zője

A) 494 / 2019. DUDOKNÉ BUZÁS ILDIKÓ E. V. 3070 Bátony tereny e, 
Geszteny e út 3. szám

53952798 69972771-8559-231-
12

csomagküldő kereskedelem

7. Bútor, lakberendezés, háztartási f elszerelés, 
v ilágítástechnikai cikk;                                       
20. Illatszer, drogéria;                                         
21  Háztartási tisztítószer  v egy i áru

kiskereskedelm nem nem 2019.09.12

Bátony tereny e Város 
Jegy zője A) 495 / 2019. KOVÁCS ZSOLT E. V. 

3070 Bátony tereny e, 
Geszteny e út 9. f sz 

1. ajtó szám
54007114

55347262-4791-231-
12 csomagküldő kereskedelem

1.12. közérzetjav ító és étrend-kiegészítő termék 
(gy ógy növ ény , biotermék, testépítő szer stb.) kiskereskedelm nem nem 2019.09.16
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