
Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Nógrádsipeki Telephely

Nyilvántartás a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet folytató egységekről

1. a nyilvántartásba vétel száma; 1/2012 2/2012 1/2013 2/2013 1/2017 1/2018 2/2018

2. a kereskedő neve, címe, illetve 

székhelye;

Szitáné Kiss Szilvia, 

3179. Nógrádsipek, József 

Attila út 69

Csordás Réka, 

3179. Nógrádsipek, Madách 

út 8.

Király Boldizsárné, 

3179. Nógrádsipek, József 

Attila út 67

Oláh Vince, 

3179. Nógrádsipek, Dózsa 

György út 47.

Vizi Zoltán, 

3179. Nógrádsipek, Arany 

János út 12.

Domanné Kertész Andrea 

3179 Nógrádsipek József 

Attila út 17 

Doman Imre Bertalan 3179 

Nógrádsipek Kossuth út 1 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási száma, 

illetve a kistermelő regisztrációs 

száma;

27561887 27719683 4821926 5348044 51697950 19813036 53000310

4. a kereskedő statisztikai száma; 73120609-4779-231-12 65813243-4711-231-12 49085455-5630-231-12 61795963-0240-231-12 68403496-9001-231-12 60276872-6209-231-12 69311482-4520-231-12

5.1. a kereskedelmi tevékenység 

címe (több helyszín esetében a 

címek),

3179. Nógrádsipek, József 

Attila út 69

3179. Nógrádsipek, Madách 

út 8.

3179. Nógrádsipek, József 

Attila út 67

3179. Nógrádsipek, Dózsa 

György út 47.

3179. Nógrádsipek, Arany 

János út 12.

3179 Nógrádsipek József 

Attila út 17 

3179 Nógrádsipek Árpád út 5 

, 10/1 hrsz. 

5.2. mozgóbolt esetében a működési 

terület és az útvonal jegyzéke,

Nógrád megye valamennyi 

településén
- - - - - -

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

- - - - - - -

5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési területével érintett települések, vagy – 

ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése;

- - - - - - -

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
mozgóbolt, üzlet Üzlet Üzlet Üzlet közvetlen értékesítés közvetlen értékesítés Üzzlet

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,
Hétfő-Vasárnap: 

6:00-21:00

Hétfő-Péntek: 

7-11, 15-18, 

Szombat: 7-15, 

Vasárnap: 8.30-12

Hétfő-Péntek: 

7:30 - 11:00,  16:00 - 21:00, 

Szombat-Vasárnap:

 7:30 - 13:00, 15:00-21:00

Hétfő-Péntek: 

8:00 - 16:00
- -

Hétfő-Péntek: 

9:00 - 16:00,  

Szombat:

 9:00 - 12:00

7.2. az üzlet elnevezése, - - - - Sipek Gumi

7.3. az üzlet alap-területe (m2), 32 m2 30 m2 50 m2 100 m2 10 m2

7.4. vendéglátó üzlet esetében 

befogadó-képessége,

változó helyszíneken (Nógrád 

megye)
- 20 fő - -

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba 

vételének időpontja;

BE923321-923340, 

2012.03.04.

BA628251-628275, 

2002.03.07

BF360541-360560, 

2013.08.29
- -

BG031701-031720, 

2018.10.25

8.1. termékek megnevezése és 

sorszáma a 6. melléklet alapján, 

illetve ebből

1.3. csomagolt kávé, dobozos, 

illetve palackozott 

alkoholmentes és szeszesital;

1.5- Hús és hentesáru;

1.7. Zöldség-gyümölcs;

1.8 kebnyér- és pékáru, 

sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém); 

1.10. Tej, tejtermék

1.11. Egyéb élelmiszer ( liszt, 

étolaj, cukor, só, fűszerek, ecet, 

savanyúság, száraztészta, 

előrecsomagolt és kimért 

élelmiszer, tea);

20. Illatszer, drogéria

21. Háztartási tisztítószer, 

vegyiáru

24. Palackos gáz;

32. Állateledel, takarmány;

43. Emlék- és ajándéktárgy, 

46. Használtcikk (használt 

könyv, ruházati cikk, sportszer, 

bútor, egyéb használtcikk, 

régiség);

59 Egyéb (művirág)

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, 1.7. 

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.),

 20. Illatszer, drogéria; 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi 

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

1.9. Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

2. Dohányterméket 

kiegészítő termék

17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány

24. Palackos gáz

32. Állateledel, takarmány

23. Háztartási 

tüzelőanyag

11. Audiovizuális termék 

(zenei- és videó felvétel, 

CD, DVD stb.)

Villamos háztartási 

készülék és villamossági 

cikk | Audió- és 

videóberendezés | 

Telekommunikációs cikk | 

Számítógépes hardver- és 

szoftver termék | 

Irodagép, -berendezés, 

irodabútor

14. Vasáru, barkács, és 

építési anyag | 49. 

Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész 

és -tartozék | 50. 

Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész 

és -tartozék

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti 

termékek;
szeszes ital szeszes ital szeszes ital - - -

9.1. kereskedelmi ügynöki 

tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység
- - - - -

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. 

pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat,

bolti kiskereskedelem, 

alkalomszerűen vendéglátás
bolti kiskereskedelem Vendéglátás Kiskereskedelem Kiskereskedelem Kiskereskedelem Kiskereskedelem

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 

18. pont);
- - - - - - -

10.1. szeszesitalkimérést, illetve igen nem igen nem nem nem nem

10.2. a 22. § (1) bekezdésben 

meghatározott tevékenységet;
nem nem nem nem nem nem nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön 

engedély alapján forgalmazott termékek körét, 

megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító 

hatóságot és a külön engedély számát, hatályát 

(egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban);

- - - - - -

12. a kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja.

686/2015, 2015.09.02., 

S/564/2018 2018.07.25., 

S/500/2019 2019.06.12.,  

S/403/2020  2020.012.11

S/624/2021, 2021.08.03
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