
Neve Címe

Szügyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

jegyzője szugy.hu/category/nyilvantartasok 13. Nógrádmarcal TLM-FEED Kft.

3170 Szécsény, 

Ludányhalászi út 6.

Szügyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

jegyzője szugy.hu/category/nyilvantartasok 14. Nógrádmarcal BODRASZ Kft.

138 Budapes, Lukács 

Gyula u. 22. 10/30.

Szügyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

jegyzője szugy.hu/category/nyilvantartasok 15. Nógrádmarcal No Szmog Bt.

2660 Balassagyarmat, Béri 

B. út 11.

Szügyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

jegyzője szugy.hu/category/nyilvantartasok 16. Nógrádmarcal Oláh Attila ev.

2675 Nógrádmarcal, 

Kinizsi út 24.

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Megye: Nógrád

Kereskedelmi hatóság

Kereskedő

Nyilvántartásba vétel

 száma

A közhiteles nyilvántartás

elérhetősége

(honlap link)



Székhelye Cégjegyzékszáma
Nyilvántartási száma

 (egyéni vállalkozó esetén)

Regisztrációs száma

 (kistermelő esetén)
Statisztikai száma Címe

3170 Szécsény, 

Ludányhalászi út 6. 12-09-008273

24180821-4621-

113-12

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 68.

138 Budapes, Lukács 

Gyula u. 22. 10/30. 01-09-922344                        

14837759-5629-

113-01

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 5.

2660 Balassagyarmat, 

Béri B. út 11. 12-06-002341                                  

24040323-4778-

117-12

2675 

Nógrádmarcal. 

Rákóczi út 5.

2675 Nógrádmarcal, 

Kinizsi út 24. 50185621

67406537-5630-

231-12

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 44.

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Megye: Nógrád

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye



Működési terület és útvonal

(mozgóbolt esetén)

működési terület jegyzéke

a működési területével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében) 

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenység helye



Kereskedelmi tevékenység formája

közlekedési eszköznek a megjelölése

(közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén) 

Termék forgalmazása céljából szervezett utazás

 vagy tartott rendezvény helye és időpontja,

 illetve a szervezett utazás

 keretében tartott rendezvény esetén

 az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja

 (üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban 

 (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

üzletben

üzletben

üzletben

üzletben

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenység helye



Nyitvatartása

(napi/heti)
Címe Helyrajzi száma Elnevezése Alapterülete (m

2
)

Hétfőtől-Csütörtökig 16 - 22-ig, Pénteken 16-

24-ig, Szombaton, 7-11,30-ig és 16-24-ig, 

Vasárnap 7-11,30-ig és 16-22-ig

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 68.

Takarmánybolt 20

hétfő-péntek: 7-17-ig szombat 7-13-ig

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 5.

BORKA   ABC 39

hétfő - péntek: 8-17 óráig, szombat: 8-12 

óráig

2675 

Nógrádmarcal. 

Rákóczi út 5. PB gáz cseretelep

10

H-Cs 7-10; 15-21-ig  p-Sz 7-10; 16-24-ig, V: 

7-10, 15-21

2675 

Nógrádmarcal, 

Rákóczi út 44.

SÜTI PUB 97

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet



Befogadóképessége

 (vendéglátó üzlet esetén) 

Vásárlók könyve  használatba vételének időpontja

(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) 

bekezdése szerinti esetben)

2013.01.02

2009.12.14

50

2016.01.28

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet



Árusítótér nettó alapterülete

(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma

(napi fogyasztási cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek (telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése)

(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Megnevezés és sorszám

 a 3. melléklet alapján

(üzletköteles termék esetén)

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)



Megnevezés és sorszám

 a 6. melléklet alapján

Állateledel, takarmány, mezőgazdasági nyersanyag, termék 32, 51

Meleg, hideg étel, Kávéital, alkoholmetes és szeszesital, Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital, Cukrászati 

készítmény, édesipari termék, Hús, hentesáru, Hal, Zöldség és gyümölcs, Kenyér-és pékáru, sütőipari termék, édessgéáru, Tej, tejtermék, Egyéb 

élelmiszer, Újság, napilap, folyóirat, Illetszer, drogéria, Háztartási tisztítószer, vegyiáru, Palackos gáz, Játékáru.

palckos gáz 24

Kávéital, alkoholmentes és szeszesital, csomagolt kávé, dobozos illetve palackoztt alkoholmentes és szeszes ital; édességáru

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)



A Jöt. 3. § (2) bekezdése 

szerintiek megnevezése

Kereskedelmi ügynöki

tevékenység

Kiskereskedelem

 (megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat)

Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésben 

meghatározott

 tevékenységet

KK nem nem

alkoholtermék, sör, bor, 

pezsgő, köztes alkohol-

termék, 

KK nem nem

KK nem nem

alkoholtermék, sör, bor, 

pezsgő, köztes alkohol-

termék, 

V igen Z, SZOJ

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Tevékenység jellegeTermékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Az üzletben folytat-e 



Termékek köre Termékek megnevezése
Engedélyt kiállító

 hatóság
Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

2013.02.14

2009.12.14

2010.09.09

2016.01.28

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenység


