
Varsány

Nyilvántartás a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet folytató egységekről

1. a nyilvántartásba vétel száma; 1/2015 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 1/2020 2/2020 3/2020 1/2021 2/2021 3/2021 1/2022

2. a kereskedő neve, címe, illetve 

székhelye;

Sipeki Pék Kft.                                  

3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 98.

Strehó Andrásné              

3178 Varsány, Arany J. út 4.

Lehoczki József ev.           

3178 Varsány, Petőfi út 19.

Varsány Község 

Önkormányzata                

3178 Varsány, Rákóczi út 1.

Lenner Zoltánné ev.              

3179 Nógrádsipek, Árpád út 

13.

GREEN-KERTÉSZ Kft.        

3360 Heves, Csokonai u. 26.

Szita Csaba ev.          3178 

Varsány, Rákóczi út 7.

BETYÁRHEGYI DUPLA Kft.      

3178 Varsány, Rákóczi út 56.

Varsányi Rozmaring Kft.   

3178 Varsány, Kossuth út 

1/a.    

Petrovics Diána ev.          

3178 Varsány, Rákóczi út 29.

ORESZT BAU HAUSE KFT.  

3178 Varsány, Ifjúság út 9.

Bárány Róbertné ev.        

3178 Varsány, Ifjúság út 52.

Toma Anett                         

3170 Szécsény, Kerülő u. 30.

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási száma, 

illetve a kistermelő regisztrációs 

száma;

12-09-007577 4061331 4496864 735430 51793355 10-09-028300 51117331 12-09-011767 12-09-011214 55536912 12-09-009815 56999659 55596514

4. a kereskedő statisztikai száma; 23517033-1071-113-12 49142257-5630-231-12 49069365-0147-231-12 15735430-8411-321-12 53676627-0149-233-12 14302714-4752-113-10 68030375-0240-231-12 27540729-1101-113-12 28843520-5610-113-12 56841336-4791-231-12 25872709-4120-113-12 53078153-1071-231-12 56895737-4711-231-12

5.1. a kereskedelmi tevékenység 

címe (több helyszín esetében a 

címek),

3178 Varsány, Széchenyi út 2/b. 3178 Varsány, Arany J. út 4.

3178 Varsány, Petőfi út 19.    

3178 Varsány, Szécsényi út 

57.

3178 Varsány, Kossuth út 

2/A., 3178 Varsány, Petőfi út 

10.

3178 Varsány, Szécsényi út 

2/A. 
3178 Varsány, Rákóczi út 16.  3178 Varsány, Rákóczi út 7. 3178 Varsány, Rákóczi út 56.

3178 Varsány, Kossuth út 

1/a.    
3178 Varsány, Rákóczi út 29. 3178 Varsány, Ifjúság út 9. 3178 Varsány, Ifjúság út 52. 3178 Varsány, Mező út 5/a.

5.2. mozgóbolt esetében a 

működési terület és az útvonal 

jegyzéke,

- -

Nógrád, Heves és Pest 

megye valamennyi 

települése változó 

időpontban

- - - - - - - - - -

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,

- - - - - - Varsány - - országos - - -

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;

üzlet Üzlet
mozgóbolt                közvetlen 

értékesítés

üzlet                            

közvetlen értékesítés
- üzlet üzleten kívüli kereskedelem üzlet üzlet csomagküldő kereskedelem közvetlen értékesítés közvetlen értékesítés üzlet

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,

Téli időszak (téli időszámítás 

kezdetétől a nyári időszámítás 

kezdetéig): Hétfő-Péntek: 15-21, 

Szombat: zárva, Vasárnap: 15-21     

Nyári időszak: Hétfő-Péntek: 16-22, 

Szombat: zárva, Vasárnap: 16-22

Hétfő-Csütörtök: 

7:30 - 13:00,  16:00 - 22:00, 

Péntek:                                  

7:30 - 13:00, 16:00 - 23:00    

Szombat:                               

7:30 - 23:00

Vasárnap:

 7:30 - 22:00

- Hétfő-Péntek: 8.00-15.00 Hétfő-Péntek: 8.00-12.00

Hétfő-Péntek: 10.00-16.00 

Szombat:                               

10.00 - 12:00

Vasárnap:

zárva

-
telefonon történő 

bejelentkezés alapján

Hétfő-Vasárnap:                   

11-20 óráig
- - -

Hétfő-Péntek: 7.00-16.00 

Szombat:                               

7.00 - 12:00

Vasárnap:

zárva

7.2. az üzlet elnevezése, Pékség mintabolt MICI Söröző - Portéka bolt L-Zsuzsi Virágbolt PB gázcsere telep - Betyárhegyi Pálinka Rozmaring Étterem - - - Mező úti ABC

7.3. az üzlet alap-területe (m2), 16,44 130 - 25 14 2 - 42 160 - - - 100

7.4. vendéglátó üzlet esetében 

befogadó-képessége,
- 50 fő - - - - - 50 - - - -

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti 

vásárlók könyve használatba 

vételének időpontja;

KI3177376-KI3177400                  

2015. május 2.

662451-662475             

1997.05.20.

U0010076-U0010100      

2017.08.23.

BF824241-BF824260 

2017.08.01.
2017.09.06

1514126-1514150         

2017.11.15.
-

BG 170126 – BG 170150 

2020.

VL0096226-VL0096250 

2020.12.17.
- - -

VL0169976-VL0170000 

2022.03.07.

8.1. termékek megnevezése és 

sorszáma a 6. melléklet alapján, 

illetve ebből

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.),

24. Palackos gáz;

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes 

ital,

1.9. Édességáru (csokoládé, 

desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

1.5. Hús-és hentesáru,

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás)

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

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);

4. Ruházat (gyermek, női, 

férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő);

18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.);

30. Virág és kertészeti cikk;

41. Temetkezési kellék;

42. Díszműáru, műalkotás, 

népművészeti és 

iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

45. Kreatív-hobbi és 

dekorációs termék

24. palackos gáz

47. Személygépjármű;

48. Egyéb gépjármű 

(tehergépjármű, lakókocsi, 

3,5 tonnánál nehezebb 

jármű);

49. Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész és -

tartozék;

50. Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész és -

tartozék;

52. Mezőgazdasági ipari gép, 

berendezés;

54. Speciális gép, berendezés 

(ipari robot, emelőgép, 

mérőberendezés, 

professzionális elektromos 

gép, berendezés, hajó, 

repülőgép stb.);

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital

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,

1.11. 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, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró 

és szőnyeg készítéséhez 

szükséges alapanyag, 

rövidáru, tű, varrócérna, 

gomb stb.);

43. Emlék- és ajándéktárgy 

18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, 

állvány, stb.).                            

45. Kreatív-hobbi és 

dekorációs termék

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. 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, száraztészta, kávé, 

tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.),

3. Textil (szövet, ruházati 

méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, 8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti 

termékek;
- szeszes ital - - - - - - - - szeszes ital - alkoholtermék

9.1. kereskedelmi ügynöki 

tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
- - - - - - - - - - - - -

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. 

pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben 

ilyen tevékenységet folytat, 

Amennyiben vendéglátás, a 

vendéglátóhely üzlettípusa: étterem 

/ büfé / cukrászda / kávézó, 

alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely / 

italüzlet, bár / zenés-táncos 

szórakozóhely / munkahelyi vagy 

közétkeztetést végző 

vendéglátóhely / gyorsétterem / 

rendezvényi étkeztetés / alkalmi 

vendéglátóhely / mozgó 

vendéglátóhely

Kiskereskedelem

kiskereskedelem, 

vendéglátás                

italüzlet, bár

-

3178 Varsány, Kossuth út 

2/A.: bolti kiskereskedelem,

3178 Varsány, Petőfi út 10.: 

közvetlen értékesítés

bolti kiskereskedelem kiskereskedelem -
kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem   

vendéglátás                étterem
kiskereskedelem

kiskereskedelem  

vendéglátás                

italüzlet, bár

kiskereskedelem kiskereskedelem  

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 

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

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

10.2. a 22. § (1) bekezdésben 

meghatározott tevékenységet;
nem nem nem nem nem nem 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);

- - - - - - - - - - - - -

megkezdésének időpontja 2015., 523/2015. 1992.07.06 2017.08.23., 903/2017. 2017.08.23., 887/2017. 2017.09.06., 965/2017. 2017.11.15., 1134/2017. 2020.02.21., V/422/2020. 2020.09.28., V/1158/2020. 2020.12.21., V/1449/2020. 2021.01.21., V/135/2021. 2021.06.03., V/746-2/2021. 2021.09.10., V/982/2021. 2022.03.10., V/98/2022.

módosításának időpontja 2019.11.20., V/1583-1/2019. 2017.07.07., 807/2017. - - - - - 2022.05.06., V/555/2022. 2021.04.01., V/428/2021. - - 2022.04.06., V/463/2022. -

megszűnésének időpontja - - - - - - - - - - - - -
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