
Sorszám
Nyilvántart-

ási szám

Nyilvántart-

ásba vétel 

dátuma

Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek
Módosítási 

dátum

Megszűnés 

dátum

Alapterül

et

1. 9/1997 1997.07.28 KURTA KOCSMA
3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 84. 
NAGY RÓBERT

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

| Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék

40

2. 50/2000 2000.05.18
ÉLELMISZER-

BOLT

3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 5-7. 
BIOBAU 2000 BT.

Bejelentés és 

engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 

jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 

üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Zöldség- és gyümölcs | 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, 

savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és 

egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | 

Dohányterméket kiegészítő termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

60

3. 109/2006 2006.03.22
MUNKAHELYI 

VENDÉGLÁTÁS

3325 Noszvaj 

Szomolyai út 0214/18 

hrsz. 

FORRÁS KFT.
Bejelentés 

köteles
Meleg-, hideg étel 80

4. 120/2007 2007.09.01
TOP SELECTION 

KFT.

3325 Noszvaj II. 

Rákóczi Ferenc út 

51. 

TOP SELECTION KFT.
Bejelentés 

köteles
Bor | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 20

5. 125/2008 2008.05.05 BOROZÓ

3325 Noszvaj 

Szomolyai út 2101/4 

hrsz 

BOR ÉS 

GASZTRONÓMIA KFT.

Bejelentés 

köteles

Bor | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
90

6. 124/2008 2008.08.11 BÜFÉBUSZ LUKÁCS BT.
Bejelentés 

köteles
Meleg-, hideg étel 10
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7. 127/2009 2009.03.27
MAGTÁR 

FOGADÓ

3325 Noszvaj 

Szomolyai út 2/A 

BOR ÉS 

GASZTRONÓMIA KFT.

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Bor | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
80

8. 128/2009 2009.03.27 BOROZÓ
3325 Noszvaj 

Szomolyai út 2/A 

BOR ÉS 

GASZTRONÓMIA KFT.

Bejelentés 

köteles

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

alkoholmentes- és szeszes ital
90

9. 24/2009 2009.06.16

ROZMARING 

VENDÉGLŐ, 

PIZZÉRIA, 

FAGYLALTOZÓ

3325 Noszvaj 

Sikfőkút út 32. 

NOSZVAJI ROZMARING 

KFT.

Bejelentés 

köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, 

illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari 

termék

100

10. 1/2009 2009.10.26 KIS ABC
3325 Noszvaj Deák 

Ferenc út 28. 
BIO-BAU 2000 BT.

Bejelentés 

köteles

Sör | Bor | Pezsgő | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, 

illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari 

termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, 

fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | Textil 

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 

alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági 

cikk | Audió- és videóberendezés | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD 

stb.) | Telekommunikációs cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | 

Szaniteráru | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | 

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág 

és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék | Mezőgazdasági, 

méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, 

zsineg stb.) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Mezőgazdasági nyersanyag, termék 

(gabona, nyersbőr, toll stb.) | Irodagép, -berendezés, irodabútor | Speciális gép, 

berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, 

berendezés, hajó, repülőgép stb.) | Ipari vegyi áru | Háztartási tüzelőanyag

97

11. 5/2010 2010.03.12
KÉMÉNY-

RENDSZER

3325 Noszvaj 

Széchenyi út 26. 

KÉMÉNY-RENDSZER 

KFT.

Bejelentés 

köteles
Vasáru, barkács, és építési anyag
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12. 1/2011 2011.04.08

HARMÓNIA 

KÁVÉZÓ ÉS 

CUKRÁSZDA

3325 Noszvaj Béke 

út 1. 

MAGYARNÉ VARGA 

ANIKÓ

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

| Cukrászati készítmény, édesipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Dohányterméket kiegészítő termék | 

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

25

13. 2/2012 2012.05.10
ÉLELMISZER-

ÜZLET

3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 5-7. 
BIOBAU 2000 BT.

Bejelentés 

köteles

Ásványolaj | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati 

készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Dohányterméket 

kiegészítő termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, 

takarmány

80

14. 8/2012 2012.10.12
ÉLELMISZER-

ÜZLET

3325 Noszvaj Béke 

út 2. 
NAGY MÁTYÁS MIKLÓS

Bejelentés 

köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati 

készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Zöldség- és gyümölcs | Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány | Háztartási tisztítószer, vegyi áru

35

15. 7/2013 2013.12.16
HONVÉD 

HÚSBOLT

3325 Noszvaj 

Sikfőkút út 24. 
Honvéd-Húsker Kft.

Bejelentés 

köteles

Hús-és hentesáru

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

2020.01.28 16
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16. 1/2014 2014.05.05

KIS ABC-Építők, 

Szépítők, 

Gazdálkodók Boltja

3325 Noszvaj Deák 

Ferenc út 28. 
BIOBAU 2000. BT.

Engedély 

köteles

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 

jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az 

üzemanyag | Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek 

szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

termékek | Növényvédő szerek és hatóanyagaik | „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba 

sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az 

üzemanyag

110

17. 1/2014 2014.07.23
TERMELŐI 

BORKIMÉRÉS

3325 Noszvaj Jókai 

Mór utca 12., 579 

HRSZ. 

SZABÓ BALÁZS ATTILA
Bejelentés 

köteles
Egyéb (termelői bor)

18. 2/2014 2014.10.28 Noszvaj Posta
3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 5. 
Magyar Posta Zrt.

Bejelentés 

köteles

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, 

DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Játékáru | 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 

tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Numizmatikai 

termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék

45

19. 1/2015 2015.04.08
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
SIMON ORSOLYA

Bejelentés 

köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Emlék- és ajándéktárgy

20. 3/2015 2015.07.01
SÍKFŐKÚT 

ÉTTEREM

3325 Noszvaj 

Sikfőkút út 17. 
HOTEL SÍKFŐKÚT KFT.

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

155
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21. 4/2015 2015.07.06

HASZNÁLTCIKK 

ÉS EGYÉB ÁRUK 

KERESKEDELME

TÓTH SÁNDOR
Bejelentés 

köteles

Vasáru, barkács, és építési anyag | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

| Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

22. 5/2015 2015.08.19
VATTACUKOR 

ÁRUSÍTÁS
KATI ÁDÁM

Bejelentés 

köteles
Cukrászati készítmény, édesipari termék

23. 6/2015 2015.08.31

LACI KONYHA 

(NOSZVAJI 

CSEPEREDŐ 

ÓVODA 

FŐZŐKONYHA)

3325 Noszvaj 

Gárdonyi Géza utca 

21. 

MAGYAR LÁSZLÓ
Bejelentés 

köteles
Meleg-, hideg étel 10

24. 7/2015 2015.09.01
GÁZCSERE 

TELEP

3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 122. 
JUHÁSZ CSABA

Bejelentés 

köteles
Palackos gáz 30

25. 8/2015 2015.09.22 VIRÁGKÖTÉS

3325 Noszvaj II. 

Rákóczi Ferenc út 

63. 

SZABADOS ILONA
Bejelentés 

köteles
Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg) 2016.10.21

26. 9/2015 2015.11.09
TERMELŐI 

BORKIMÉRÉS

3325 Noszvaj 

Külterület  Imányi 

pincesor 0133/32 

KÖVÉR FERENC
Bejelentés 

köteles
Egyéb (termelői bor)

27. 1/2016 2016.01.01
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM

MK DISCOTECHNIKA 

KFT.

Bejelentés 

köteles
Hangszer | Audió- és videóberendezés | Számítógépes hardver- és szoftver termék

28. 2/2016 2016.03.02
TERMELŐI 

BORKIMÉRÉS

3325 Noszvaj Mátyás 

tér 235/A 
SZÖGEDI SÁNDOR

Bejelentés 

köteles
Egyéb (termelői bor)
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29. 3/2016 2016.03.03

LACI KONYHA 

(TÁLALÓKONYHA 

ISKOLA)

3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 12. 
MAGYAR LÁSZLÓ

Bejelentés 

köteles
Meleg-, hideg étel 50

30. 7/2016 2016.06.08
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM

3325 Noszvaj 

Kossuth Lajos út 164. 
HARMATI ZOLTÁN

Bejelentés 

köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi 

ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Babatermék (csecsemő- és 

kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Lábbeli- 

és bőráru | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer 

| Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés | 

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | 

Számítógépes hardver- és szoftver termék | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | 

Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | Szexuális 

termék | Fotócikk

31. 6/2016 2016.06.10 CSENDÜLŐ
3325 Noszvaj Deák 

Ferenc út 46. 
KÉK SZÉK KFT.

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

150

32. 8/2016 2016.07.06
PANORÁMA 

HOTEL ÉTTERME

3325 Noszvaj Dobó 

István utca 10/A 

WELLNESS FAMILY 

KFT.

Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital

200

33. 1/2017 2017.03.06 ENDRESZ
3325 Noszvaj 

Tölgyes utca  2.
OROSZ ENDRE

Bejelentés 

köteles

Személygépjármű | Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb 

jármű) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

249

34. 3/2017 2017.08.11
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
DR. KOCSIS ILDIKÓ

Bejelentés 

köteles
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)
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35. 4/2017 2017.08.11
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
DIABELL KFT.

Bejelentés 

köteles
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

36. 5/2017 2017.11.10
VÁRKÚTI 

TURISTAHÁZ

3325 Noszvaj 

Külterület  056/1 

HRSZ 

N. és N. VÁRKÚT KFT.
Bejelentés 

köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

| Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.)

150

37. 6/2017 2017.12.04
TREE HOUSES 

NOSZVAJ

3325 Noszvaj 

Tósétány utca 20. 
LAMEAPTE KFT.

Bejelentés 

köteles

Sör | Bor | Pezsgő | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

25

38. 6/2017 2017.12.04
TREE HOUSES 

NOSZVAJ

3325 Noszvaj 

Tósétány utca 22. 
LAMEAPTE KFT.

Bejelentés 

köteles

Sör | Bor | Pezsgő | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.)

25

39. 1/2018 2018.05.15
Kamrabolt 

Fagylaltozó

3325 Noszvaj 

Sikfőkút út Síkfőkúti 

Tórét 1033 hrsz. 

NOSZVAJI ROZMARING 

KFT.

Bejelentés 

köteles

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

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék

40

40. 2/2018 2018.05.16
Csomagküldő 

kereskedelem
Manhertz Edit

Bejelentés 

köteles

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-

hobbi és dekorációs termék

41. 3/2018 2018.08.16

Tree Houses 

Noszvaj - 

Reggeliztetés

 3325 Noszvaj 

Szoboszlói utca 3. 
LAMEAPTE KFT.

Bejelentés 

köteles
1.1. Meleg-, hideg étel (reggeliztetés a szállóvendégek számára) 25
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42. 4/2018 2018.09.25

Kromek Ágnes 

Ilona - Közvetlen 

értékesítés

Kromek Ágnes Ilona
Bejelentés 

köteles
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy

43. 6/2018 2018.12.11
Panoráma Hotel 

Noszvaj

3325 Noszvaj Dobó 

István utca 10/A 

Magyar Egészség Park 

Doktor Zrt.

Bejelentés 

köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, 

illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari 

termék | Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.) | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Emlék- és 

ajándéktárgy | Egyéb (jelölje meg) | Energiatermék | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb 

csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék

200

44. 7/2018 2018.12.19
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
FOGYJON VELÜNK BT.

Bejelentés 

köteles
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

45. 1/2019 2019.07.25
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
TÓTH BALÁZS

Bejelentés 

köteles
Egyéb (katonai, személyvédelmi és otthonvédelmi felszerelések, ruházat, kiegészítők)

46. 1/2020 2020.01.17
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ 1132 

HRSZ.
LAMEAPTE KFT.

Bejelentés 

köteles

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

1.9.  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 

jégkrém stb.)

47. 2/2020 2020.02.06
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ, 

KOSSUTH LAJOS 

ÚT 29.

ROZMARING-AKTÍV 

KFT.

bejelentés 

köteles

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

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9. Édességáru 

48. 3/2020 2020.03.10
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ, 

SZOMOLYAI ÚT 100
FLOW HOTELS KFT.

Bejelentés 

köteles

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

1.9. Édességáru

43. Emlék- és ajándéktárgy

100
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49. 4/2020 2020.03.10
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ, 

DOBÓ ISTVÁN 

UTCA 10.

FLOW HOTELS KFT.
Bejelentés 

köteles

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

1.9. Édességáru

43. Emlék- és ajándéktárgy

200

50. 5/2020 2020.03.10
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ, 

DOBÓ ISTVÁN 

UTCA 10.

FLOW HOTELS KFT.
Bejelentés 

köteles
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 200

51. 6/2020 2020.04.15
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ 

KÜLTERÜLET 

0214/10

KÖVÉR TRANS KFT.
Bejelentés 

köteles
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 16

52. 7/2020 2020.07.01
ÜZLETBEN 

FOLYTATOTT

3325 NOSZVAJ, 

SÍKFŐKÚT ÚT 5-7.

BALOGH GYEREKEK 

KFT.

Bejelentés 

köteles

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.);

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

40

53. 8/2020 2020.07.24
CSOMAGKÜLDŐ 

KERESKEDELEM
KALÓ ÁRON ZOLTÁN

Bejelentés 

köteles

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő);

59.) Egyéb ( (kisállat kiegészítő, és ruházat)

54. 10/2020 2020.09.08

Csomagküldő 

kereskedelem és 

vásáron, piacon 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

KÓSIK NOÉMI
Bejelentés 

köteles

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);

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

55. 1/2021 2021.06.01
Zsenge Gourmet  

Bolt és Kávézó

3325 Noszvaj, 

Kossuth Lajos út 68.
Zsenge Gourmet Kft.

Bejelentés 

köteles

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, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 

1.11. Egyéb élelmiszer,

30. Virág és kertészeti cikk,

43. Emlék- és ajándéktárgy

2021.06.10 21.85 nm
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