
NYILVÁNTARTÁS 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet alapján a 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 
         NÓRÁP 
Nyilvántartás
ba vétel 
száma 

A kereskedő  
Neve, címe 
Cégjegyzékszáma, 
vállalkozói 
nyilvántartás száma, 
kistermelő 
regisztrációs száma 
Statisztikai száma 

A 
kereskedel
mi 
tevékenysé
g helye 
 

Kereskedel
mi 
tevékenysé
g formája 
Üzlet esetén 
nyitvatartási 
idő, üzlet 
elnevezése, 
alapterülete  
Vendéglátó 
üzlet esetén 
befogadó 
képesség 

Vásárlók 
könyvének 
használatba 
vétel 
időpontja 

Termékek 
megnevezése 
(6. mell. 
Alapján) 
JÖt. 3.§.(2) 
bekezdés 
szerinti 
termékek 

Kereskedel
mi 
tevékenysé
g jellege 
Szeszesital 
kimérés, ill. 
22.§. (1) 
bek. Szerinti 
tevékenysé
g folytatása 

Külön 
engedélyhe
z kötött 
tevékenysé
g 
folytatása 

Kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdéséne
k, 
módosításának  
ill. 
megszűnéséne
k időpontja 

B/2/2009. Kapcsándi Balázs 
Károlyné  
8500 Pápa 
Ligetkert u. 28. 
EV270843 
Adósz. 54312982 

Nóráp 
Kossuth 
utca 37.  

Üzletben 
folytatott 
kiskereske- 
delem 
„Hajni” 
vegyesbolt 
Nyitva 
tartás:  
Hétfőtől-
péntekig: 
De: 6-11.30 
Du: 13-
16.30-ig 
Szombaton 
6-12 óráig 

 

2002.06.14
.. 

1.3 
Csomagolt 
kávé, 
dobozos, 
illetve 
palackozott 
alkoholmente
s- és szeszes 
ital 1.5 Hus-
hentesáru 
1.7. Zöldség-
gyümölcs 
1.8 Kenyér, 
pékárú, 
sütőipari 
termékek 
1.9 

Kiskeres- 
kedelem 
szeszesital 
kimérést , 
22. §. (1) 
szerinti 
tevékeny-
séget nem 
folytat 
 

nem 2002.06.14. 



Édességáru 
1.10 Tej-
tejtermék 
1.11 Egyéb 
élelmiszer 
1.18 papír, 
irószer 
20. illatszer, 
drogéria 
21 háztartási 
tisztitószer, 
vegyiárú 
32 állateledel 
(ebből Jöt 
szerinti: 
alkoholtermé
k, sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 
alkohol- 
termék) 

B/1/2012. ÁFÉSZ Pápa 
8500 Pápa Fő tér 
4.  
Cégj. Szám: 
1902000660 
Stat.szám: 
100424704711129
19 

8591 
Nóráp 
Kossuth 
utca 44. 

Üzletben  
folytatott 
kiskeres- 
kedelmi  
tevékeny- 
ség 
nyitvatart: 
hétfő, 
szerdától 
szombatig: 
6-11 óráig 

2011.03.01
. 

1.2 Kávéital, 
alkoholmente
s és szeszes 
ital 
1.3 
Csomagolt 
kávé, 
dobozos, 
illetve 
palackozott 
alkoholmente

Kiskeres- 
kedelem 
szeszesital 
kimérést , 
22. §. (1) 
szerinti 
tevékeny-
séget nem 
folytat 
 

nem 2011.03.01. 



Kedd,  
Vasárnap 
zárva 

s- és szeszes 
ital 
1.4 cukrászati 
készitmény, 
édesipari 
termék 
1.5 Hus-
hentesáru 
1.6 Hal 
1.7. Zöldség-
gyümölcs 
1.8 Kenyér, 
pékárú, 
sütőipari 
termékek 
1.9 
Édességáru 
1.10 Tej-
tejtermék 
1.11 Egyéb 
élelmiszer 
3. Textil, 16 
könyv 
18 papír 
irószer, 
20 illatszer, 
drogéria, 21 
háztartási 
tisztitószer, 
vegyi áru 
32 állateledel, 
takarmány  



(ebből Jöt 
szerinti: 
alkoholtermé
k, sör, bor, 
pezsgő, 
köztes 
alkoholtermé
k) 
 

B/1/2012 Trombitás Gyuláné 
8591 Nóráp 
Kossuth utca 2. 
28195684 
Stat.száma: 
658404435630231
19 

8591 
Nóráp 
Kossuth u. 
44. 

Üzletben 
folytatott 
kisker. 
tevékeny- 
ség 
Nyitvatart. 
Hétfőtől 
Péntekig: 
De. 7-
12.30 -ig 
Du. 16-21-
ig 
Szombat, 
Vasárnap: 
7-21 óráig 

2012.04.05
. 

1.2 Kávéital, 
alkoholmen- 
tes és sze- 
szes ital 
1.3. Dobozos, 
illetve palac- 
kozott alko- 
holmentes 
és szeszes 
ital 
1.9 
édességárú 
1.11 egyéb é- 
lelmiszer 
ebből Jöt 
szerinti: 
alkohol-
termék, sör, 
bor, pezsgő, 
köztes 
alkohol-
termék) 
 

tev. 
Jellege: 
kiskeres- 
kedelem 
szeszesi- 
tal 
kimérést 
és 22.§. 
(1) bekez- 
dés 
szerinti 
tevékeny- 
séget 
folytat 

Nem 2012.04.05. 



 


