
NÓRÁP TELEPÜLÉS  
 

NYILVÁNTARTÁS 
A 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet alapján a 
Működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 
Nyilvántartás-
ba vétel 
száma 

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

Az üzlet nyitva 
tartása, címe,  
Helyrajzi száma 
elnevezése 
alapterülete 

Üzletköt
eles 
terméke
k 
megnev
ezése, 
sorszám
a (3. sz. 
mell. 
Alapján)  
 

Egyéb termékek 
megnevezése (6. 
mell. Alapján) 
ebből: 
Jöt. 3.§.(2) 
bekezdés szerinti 
termékek 

Kereskedelmi 
tevékenység 
jellege 
 

Külön 
engedélyhez 
kötött 
tevékenység 
folytatása 

Kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdésének
, módosításának  
ill. 
megszűnésének 
időpontja 

M/2/2009. Kapcsándi Balázs 
Károlyné 
8500 Pápa 
Ligetkert utca 28. 
EV-270843 
54312982-5211 

8591 Nóráp 
Kossuth utca 37. 
„Hajni„ vegyes- 
bolt 
nyitva tartás:  
hétfőtől-péntekig: 
de: 6-11.30-ig 
du: 13-16.30 –ig 
szombaton: 
6-12 óráig 

2. 
kémiai 
bizton-
ságról 
szóló 
törvény 
szerinti 
veszé-
lyes 
anya- 
gok, és 
készít-
ményei 
(egyes 
vegyi 
árúk) 

1.3 Csomagolt 
kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- 
és szeszes ital 
1.5 Hus-
hentesáru 
1.7. Zöldség-
gyümölcs 
1.8 Kenyér, 
pékárú, sütőipari 
termékek 
1.9 Édességáru 
1.10 Tej-tejtermék 
1.11 Egyéb 
élelmiszer 
1.18 papír, irószer 

Kiskereske-
delem 

nem 2002.06.14. 



20. illatszer, 
drogéria 
21 háztartási 
tisztitószer, 
vegyiárú 
32 állateledel 
(ebből Jöt 
szerinti: 
alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő, 
köztes 
alkoholtermék)  

M/1/2011. ÁFÉSZ 8500 
Pápa Fő tér 4.  
Cégj.19 02 
000660 
Stat.sz.  
10042470-4711-
129-19 

23. sz. 
élelmiszerbolt 
8591 Nóráp 
Kossuth u. 44. 
Nyitva tartás: 
Hétfő 6-11 óráig 
Kedd: zárva 
Szerdától-
szombatig: 
 6-11 óráig 
vasárnap:  zárva 

2. 
kémiai 
bizton- 
ságról 
szóló 
törvény 
szerinti 
veszé- 
lyes 
anya- 
gok, és 
készít- 
ményei 
(egyes 
vegyi- 
árúk)  
37 
növény
védő- 
szerek 

1.2 Kávéital, 
alkoholmentes és 
szeszes ital 
1.3 Csomagolt 
kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- 
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 

Kiskereske- 
delem 

nem 2011.03.01. 



és 
ható- 
anyagai 

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: 
alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő, 
köztes 
alkoholtermék) 
 

 


