
Nyilvántartási 

szám Üzlet neve Üzlet címe Üzemeltető Típus Termékek Alapterület

1/2011 GOODS MARKET 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 184 Hadházi Károlyné

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 | Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | 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 | 

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, 

DVD stb.) | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Játékáru | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Emlék- 

és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 84

1/2013 KATA CÉRNÁS BOLT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 210 Tanyik 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) | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék 64

1/2017 TÜZIFA FA-KER 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  Mentovai János Zsolt Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 20

1/2018 ITAL DISZKONT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 216. Felső-Bácskai Szőlészeti Kft. Bejelentés köteles

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

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | 

Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék 20

1/2019 Üzleten kivüli kereskedelem 3770 Sajószentpéter Dankó Pista utca 18. Bodor Sándor Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

2/2019 Csomagküldő kereskdelem 3770 Sajószentpéter Eperjesi utca 28. Bukszár Ákos Bejelentés köteles

2/2018 Tulipán Presszó 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 220/3. BARBOSA Kft. Bejelentés köteles

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

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

jégkrém stb.) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital | Köztes 

alkoholtermék | Alkoholtermék 80

2/2016 "Dr. Csiba konyha" 3770 Sajószentpéter Csiba László út 1 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, 

Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat Dr. Csiba 

László Gondoskodás és Esély Háza Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel 280

2 "ÉLELMISZER-VEGYES" 3770 Sajószentpéter Kandó Kálmán utca 1. Zámolyi Zsuzsa

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

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány 52

3/2014 GYERTYALÁNG TEMETKEZÉS 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 137 

GYERTYALÁNG-RÉSZVÉT Temetkezési 

Szolgáltató KFT. Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Temetkezési kellék 50

3/2011 Sepsei Mihály Bejelentés köteles

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 | Játékáru | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 

használtcikk, régiség)

3/2018 LILI ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS 3770 Sajószentpéter Deák Ferenc utca 2. Batári Andrea Bejelentés köteles Zöldség, gyümölcs | Egyéb (jelölje meg) 15

4/2018 Pult Café Snack Bár 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 182. Marinov-Valcsev Viktor Bejelentés köteles

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.) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-

ipari termék, az italok kivételével) | Sör | Csendes és habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital 

| Köztes alkoholtermék | Alkoholtermék 62

4/2013

"NUMERO 1  Angol Használtruha 

áruház" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 228 

Tóth és Társa Angol Használtruha 

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 280

4/2017 Szandi Virág és Ajándék 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 181 Kakszi Alexandra Bejelentés köteles

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | 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) | Virág és kertészeti cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | 

Emlék- és ajándéktárgy 64
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4/2016 KOSSUTH 100 CENTER 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 150 Hadházi Ágnes

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

Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, 

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

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

cikk | Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 

felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Fotócikk | Optikai cikk | Díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 98

5/2017 Webáruház Cseh Imréné 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 | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Óra- és 

ékszer | Játékáru | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

5/2013 "PIPISKE ITALBOLT" 3770 Sajószentpéter Harica utca 7/D Szabó Péter 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.) 30

5/2018 Szidória Family Használtruha 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 182 

Szidória Family Korlátolt Felelősségű 

Társaság Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 180

6/2018 BODROS TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Munkácsy Mihály utca 22. Bodor László Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 10

6/2012 ROLIX AUTÓ KFT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  ROLIX AUTÓ KFT. Bejelentés köteles

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

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész 

és -tartozék 1800

6/2013 Bútorcentrum 3770 Sajószentpéter Erkel Ferenc utca 21-23 Katona István Bejelentés köteles Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Egyéb (jelölje meg) 17

6/2017 SÍRKŐ KERT 3770 Sajószentpéter Ady Endre utca 2 Kovács Mihály Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg) 40

6/2016 GYÖRGY KERTÉSZET 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  Nagy István György Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

7/2018 SNOOPY Állateledel 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 208. Lászlóné Kofler Katalin Bejelentés köteles Állateledel, takarmány 30

8/2018 Tüzifa 3770 Sajószentpéter Gedey utca 10 Hankó Sándor Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

8/2015 Csomagküldő kereskedelem Benda János Róbert 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Óra- és ékszer | Sportszer, 

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

felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Szexuális termék | Fotócikk | Optikai 

cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | 

Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati 

cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész 

és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

8/2013 KLÍMA ÉS ALKATRÉSZ BOLT 3770 Sajószentpéter Erkel Ferenc utca 25 

"FÉM-SZELL" Fémipari és Épületgépészeti 

Korlátolt Felelősségű Társaság Bejelentés köteles

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -

tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 20

9/2016 Bálint Mihályné Bálint Mihályné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

9/2017 WOLF VEGYESBOLT 3770 Sajószentpéter Kazinczy Ferenc utca 17 Farkas Tivadar 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.) 8,5

9/2018 Csomagküldő kereskedelem 3770 Sajószentpéter Alacskai út 12. Brogli Józsefné 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.)

10/2017 KAZINCZY TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Kazinczy Ferenc utca 17 Farkas Tivadar Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 5

10/2016 Kiss Károlyné Kiss Károlyné Bejelentés köteles Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

10/2014 Mozgóbolt HUNGARIA NORD Kft Bejelentés köteles

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.)

11/2013 "TŰZIFA KERESKEDÉS" 3770 Sajószentpéter Labdarúgók utca HRSZ: 929/1, GIP 2/3 Mata József Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 4700

11/2016 Dedics Pál Dedics Pál Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

11/2009

Termény-Takarmány-Egyéb 

Mezőgazdasági Termék 

Kiskereskedelme 3770 Sajószentpéter Erőmű utca 17 Ambrus Tóth József Bejelentés köteles

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.) 23
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11/2018 Üzleten kívüli kereskedelem Talián Patrik Sándor Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

12/2018 Csomagküldő kereskedelem 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 189. fszt.1. Mató Melinda Bejelentés köteles

12/2017 MOLNÁR TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Ibolya utca 1 Molnár Csaba Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 10

12/2016 Osvai Istvánné Osvai Istvánné Bejelentés köteles Virág | Zöldség, gyümölcs | Egyéb (jelölje meg)

12/2015 "HALIBUT HORGÁSZBOLT" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 226/A. Garai-Schwaitzer Renáta Bejelentés köteles

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Állateledel, takarmány 35

12/2012 VEGYES ÉLELMISZER 3770 Sajószentpéter Vörösmarty utca 17 Halastyákné Andó Judit

Bejelentés és 

engedély köteles

Dohánytermékek | 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 | 

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | 

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

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és 

hentesáru | Hal | 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 | Hús- és hentesáru (friss 

hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Cukrászati készítmény, 

édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az 

előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére 68

13/2017 KISS TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Eperjesi utca 65 Kiss Lajos Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 10

13/2016 Varga Lajosné Varga Lajosné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

13/2009 KENYÉR ÉS PÉKÁRU SZAKÜZLET 3770 Sajószentpéter Bercsényi utca 4 

Berek-Rolád Élelmiszeripari és 

Kereskedelemi Kft.

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 | Csomagolt kávé, 

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

Hús-és hentesáru | 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.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru 25

13/2018 KALÁSZ TERMÉNY-TÁP 3770 Sajószentpéter Jókai Mór utca 14. Kalász Gyuláné

Bejelentés és 

engedély köteles Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik | Állateledel, takarmány | Állatgyógyászati termék 32

14/2018

INDIGÓPAPÍR papír-, írószer és 

nyomtatvány üzlet 3770 Sajószentpéter Bethlen Gábor utca 2. 

"INDIGÓ" Kereskedelmi és Nyomdaipari 

Betéti Társaság Bejelentés köteles Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 130

14/2017 Közterületi értékesítés Naár Istvánné Bejelentés köteles Virág | Egyéb (jelölje meg)

14/2016 Vadnai Gézáné Vadnai Gézáné Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg)

14/2012

Mozgóbolt: Peugeot Export  ITS-

192, Fiat Scudo LTN-863,   Peugeot 

Export : KUB-377 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 226/C. LILI-LÓTI FUTI Kft. Bejelentés köteles

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

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 80

14/2011 501. számú COOP SZUPER 3770 Sajószentpéter Harica utca 7/C. UNIÓ COOP Zrt.

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 | „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, 

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

Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Textil (szövet, ruházati 

méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 

valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | 

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

stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási 

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

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány 

stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.) 60

14/2013 RAMADA FAGYIZÓ-BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 166 Ramada Péter Iván Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék 

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

Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) | Cukrászati 

készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 

hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére 40

15/2013 LÁNG PIZZÉRIA 3770 Sajószentpéter Bercsényi utca 4 Láng Richárd Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Köztes alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 

ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-

ipari termék, az italok kivételével) 64

15/2016 MATA TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Labdarúgók utca 929/1 Matáné Kasza Ibolya Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 20

Üzlet lista   (Létrehozás ideje: 2016. febr. 13.  15:26) 1/11 Nyomtatás ideje: 2019.03.06  13:40



15/2015 Spar Szupermarket Áruház 2060 Bicske Spar út 0326/1. hrsz. SPAR Magyarország Kft.

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

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

édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | 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 | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audió- és videóberendezés 

| 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.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 

függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és 

ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 1174

15/2017 ANDREA ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  Batári Andrea Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs | Egyéb (jelölje meg) 15

15/2018 Smart GSM 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 172. Kormány Péter Bejelentés köteles 29

16/2018 közterületi értékesítés 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 182. Molnár Mária Sarolta Bejelentés köteles Virág 40

16/2017 Közterületi értékesítés Szentiványi Sándorné Bejelentés köteles Virág | Zöldség, gyümölcs

16/2015 "BARNA-CANGA" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 226/A. Gyöngyösi Barnabás Bejelentés köteles

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru 60

16/2013 "KACSUR-FA" 3770 Sajószentpéter Üveggyár telep 2. Kacsur József György Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 200

17/2013

"ÉLELMISZER-ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS VEGYESBOLT" 3770 Sajószentpéter Péch Antal utca 10 

LUCA TRANSZ Szolgáltató Betéti 

Társaság

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 | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

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

| Kenyér- és pékáru, sütőipari termék | 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.) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) 20

17/2017 BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Gedey utca 12 LILI-LÓTI FUTI Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt 

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

termék | 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.) | Egyéb (jelölje meg) | Csendes és 

habzóbor | Egyéb csendes és habzó erjesztett ital 20

17/2015

"ROSSMANN  DROGÉRIA  

PARFÜMÉRIA" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 222. ROSSMANN Magyarország Kft.

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 | 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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | 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 | Villamos háztartási készülék és 

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

DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Könyv | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány 

stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Állateledel, takarmány | 

Fotócikk | Optikai cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje 

meg) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 

kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 285

17/2016 Szőllősi József Szőllősi József Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

17/2018 közterületi értékesítés 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 1817/2. hrsz Bige Tibor Bejelentés köteles Zöldség, gyümölcs

18/2018 közterületi értékesítés 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  Tamásiné Bálint Ildikó Bejelentés köteles Virág | Zöldség, gyümölcs

18/2016 FAMÍLIA SÖRÖZŐ 3770 Sajószentpéter Erőmű utca 18 Petró Szilvia 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.) 40

18/2013 "DIÓFA SÖRÖZŐ" 3770 Sajószentpéter Május 1. utca 45 

MR. ALKOHOL Vendéglátóipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 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.) 60

18/2017 Fu-FA 3770 Sajószentpéter Péch Antal utca 13 4 Jakkel Péter Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 5

19/2011 Vigh Imre Bejelentés köteles Cukrászati készítmény, édesipari termék
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19/2016 CSIRKEFOGÓ HÚSBOLT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 221 PORTSELÁT Kft. Bejelentés köteles

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

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-és hentesáru | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 

bébiétel stb.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-

ipari termék, az italok kivételével) 85

19/2017 JOKER-TRANS 3770 Sajószentpéter Bors vezér utca 34 Hernádi Gábor Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 5

19/2018 közterületi értékesítés 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út  Zsitnyár Sándorné Bejelentés köteles Virág

20/2018 FOD-FOOD Ételbár 3770 Sajószentpéter Harica utca 1 a. PAM-FOD Kft. 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.) | Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) 108,16

20/2017 E&E Turkáló 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 212 Horváthné Balogh Erika Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 90

20/2009

PIPACS VIRÁG-AJÁNDÉK 

VEGYESÜZLET 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 215 Bódis és Bódis Kft. Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | 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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.) | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 

mankó stb.) | Virág és kertészeti cikk | Egyéb (jelölje meg) 25

20/2015

"PENNY MARKET 

ÉLELMISZERDISZKONT ÁRUHÁZ" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 190-194. Penny Market Kft.

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 | Az egyes festékek, 

lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | Állatgyógyászati készítmények 

és hatóanyagaik | Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári 

célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba 

tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes 

alkoholtermék | Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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) | 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 | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és 

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

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

drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

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

kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | 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.) | Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | 880

20/2016 ISKOLA BOLT 3770 Sajószentpéter Vörösmarty utca 1. Bíróné Cseh Viktória Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.)23

20/2012 MINI SÖRÖZŐ 3770 Sajószentpéter Bercsényi utca 2 MR.ALKOHOL Kft. Bejelentés és engedély köteles

Dohánytermékek | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Dohánygyártmány | 

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

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

jégkrém stb.) 20

20/2013 HÚS-HENTESÁRU BOLT 3770 Sajószentpéter Petőfi Sándor utca 1/A. Link Pál Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Hal | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Hal 

(friss halászati termék, az élő hal kivételével) 35

21/2013 HÚS-HENTESÁRU BOLT 3770 Sajószentpéter Harica utca pavilonsor, 440/13. Hrsz.  Link Pál Bejelentés köteles

Hús-és hentesáru | Hal | Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Hal 

(friss halászati termék, az élő hal kivételével) 35

21/2017 KATKA DIVAT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 155 Ruszó Katalin Bejelentés köteles Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 27

21 "KIS-HÁZ VEGYESÜZLET" 3770 Sajószentpéter Vörösmarty utca 16. Barna Béla

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 | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 

ruházati kiegészítő) | Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Vasáru, barkács, 

és építési anyag | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Állateledel, 

takarmány | Emlék- és ajándéktárgy | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint 

a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Cukrászati készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő 

cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással 

történik, a végső fogyasztó részére 72

21/2018 Borsod Lakókocsi 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 124. Boros Roland Bejelentés köteles Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) 20
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22/2018 VICTORY GYM 3770 Sajószentpéter Harica utca 1 A FITT-ZONE Bt. Bejelentés köteles

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és 

szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Illatszer, drogéria 15

22/2016 Közterületi értékesítés Kádas László Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

22/2017 GEDELY TÜZIFA 3770 Sajószentpéter Gedey utca 65 Ragály János Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 10

22/2009

Thermo Nyílászáró Centrum & 

Árnykolástechnika 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 156 Thermo-Pont Kft. "f.a."

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 | Festék, lakk | Vasáru, 

barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Egyéb (jelölje meg) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 17

23/2016 Közterületi értékesítés Kádas Zsolt Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk

23/2011 Magyaros Kisvendéglő 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 99. Magyaros Catering Kft. Bejelentés köteles

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

alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Meleg, hideg étel (az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában 

meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) 267

23/2018 Üzleten kivüli kereskedelem 3770 Sajószentpéter Bors vezér utca 24. Sipos Róbert Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag

24/2018 Gerendás Söröző 3770 Sajószentpéter Bethlen Gábor utca 18. Zádori Tiborné Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék 

| Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 96

24/2015 "Kellékes, Gél-lac szalon" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 208. Garáz Tímea Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg) 30

25/2015 "ITALIAN GELATO FAGYLALTOZÓ" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 221. Matesz Roland Bejelentés köteles

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.) 9

25/2016 ÁZSIA CENTRUM 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 152 HAN LAN EURO KFT. 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 | Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz 

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

kiegészítők stb.) | Játékáru | Virág és kertészeti cikk 302

25/2012 Vegyesbolt 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 39 Kiss Barnabásné 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 | „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag | Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | 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.) | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru 42

25/2017 NIMER Autókereskedés 3770 Sajószentpéter Kökény utca 13 NIMER Kft. Bejelentés köteles

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

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész 

és -tartozék 60

26/2010 "AMIGOS" Élelmiszer és Büfé 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 8. APARA-KER 2013 Kereskedelmi Kft.

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

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

édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | 

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott 

vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) 90

26/2013 "SKNOÓ" tálalókonyha 3770 Sajószentpéter Harica utca 3 Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaBejelentés köteles Meleg-, hideg étel 54

26/2012

Kertstúdió Mezőgazdasági 

Szaküzlet 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 118. Gyúró és társa Mezőgazdasági és Szakipari Kft.

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 | 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 | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és bőráru | Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló 

törvény szerinti üzemanyag | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 

függöny | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 

cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 40

26/2017 Közterületi árusítás Nagy István Györgyné Bejelentés köteles Virág

27/2017 Közterületi értékesítés Lakatos Richárd Dezső Bejelentés köteles Virág | Zöldség, gyümölcs | Egyéb (jelölje meg)

27/2016 Üzleten kívüli kereskedelem Tündik Gabriella Bejelentés köteles Zöldség- és gyümölcs
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27/2015 "LIME" KISVENDÉGLŐ 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 177. GASTRO-ZOLERI Kft. Bejelentés köteles

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

alkoholmentes- és szeszes ital | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az 

italok kivételével) 106

27/2013 "Semmelweis"  tálalókonyha 3770 Sajószentpéter Semmelweis utca 4 Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaBejelentés köteles Meleg-, hideg étel 50

28/2013 "Móra" tálalókonyha 3770 Sajószentpéter Móra Ferenc utca 1 Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodaBejelentés köteles Meleg-, hideg étel 50

28/2017 Közterületi értékesítés Jakkel Péter Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg)

28/2011 HAMI BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Harica utca Pavilon 1. PAM-FOD Kft. Bejelentés köteles

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

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 30

28/2015 "BEUGRÓ SÖRÖZŐ" 3770 Sajószentpéter Hazafias utca 9. Konyha Zoltán Tibor 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 65

29/2015 KORONA SÖRÖZŐ 3770 Sajószentpéter Bercsényi utca 8. Balla Albert 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.) 185

29/2016 CIMBORA ITALBOLT 3770 Sajószentpéter Péch Antal utca 13 B SPYKER 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.) 30

29/2011 BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 195. Bíróné Cseh Viktória Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | 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.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Tej, tejtermék 

(nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) 14,62

29/2012 RUHA - TÁR 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 161 Kós Róbert 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 | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Óra- és ékszer | Sportszer, 

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

felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Optikai cikk | Emlék- 

és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 157

30/2016 Közterületi értékesítés Dedicsné Szabó Éva Bejelentés köteles Virág

31/2013 "ÉLELMISZER VEGYESBOLT" 3770 Sajószentpéter Pálóczy Mátyás utca 2 Fazekas Zoltán

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 | 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.) 36

31 "Fortuna Élelemiszer Vegyesbolt" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 169. LUCA TRANSZ Szolgáltató Betéti Társaság

Bejelentés és 

engedély 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 | 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.) | Illatszer, 

drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és 

tejtermék) 105

31/2009 BÜKKI ABC 3770 Sajószentpéter Bükkalja utca 1. BÜKK-INTER Kft.

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 | Csomagolt kávé, 

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

Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | 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 | Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, 

drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

| Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) 45

31/2016 Közterületi értékesítés Szomor Gábor Bejelentés köteles Virág

32/2016 Közterületi értékesítés Zsitnyár Sándor Bejelentés köteles Virág

33/2016 Közterületi értékesítés Bodolainé Márton Enikő Bejelentés köteles Virág | Zöldség, gyümölcs

33/2015 SAJÓ-WOOD 3770 Sajószentpéter Üveggyár telep 1. Farkas Attila Bejelentés köteles Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék 280

33/2011 Lángossütő-Büfé 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 207-209. B. Garamvölgyi Mária Bejelentés köteles

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

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 20

33/2012

Profwork Team szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. Profwork Team Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és 

bőráru | Óra- és ékszer | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Egyéb (jelölje meg)

33/2013 "Fantázia Pékség" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 170 LABI-NOTI Korlátolt Felelősségű Társaság 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 | Tej, 

tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) 100
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34/2015 VEGYES ÉLELMISZER 3770 Sajószentpéter Eperjesi utca 2/A. Stefán Zoltánné

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 | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 

készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Játékáru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Hús- és hentesáru (friss hús) 

| Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) 92

34/2012

UNIÓ COOP Szövetkezeti 

Kereskedelmi Zrt. 3770 Sajószentpéter Harica utca 7/C. UNIÓ COOP Zrt. Bejelentés köteles Palackos gáz 1,8

34/2015 Húsevők boltja 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 171. DRÓTOS-HÚS KFT. Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Hús-

és hentesáru | Hal | 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.) 131,11

34/2016 AMBRUS TÜZELŐANYAG 3770 Sajószentpéter Madách Imre utca 19 Ambrus Miklós Pál Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 20

35/2011

Festék-Háztartási Bolt, Vakolat és 

Hőszigetelő Központ, Tapéta-

Hungarocell Szaküzlet, 

Mezőgazdasági és Kertész Áruház 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 200. Puskás Jánosné

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 | 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 | Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | 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 | Festék, lakk | Vasáru, barkács, és építési anyag | Szaniteráru | Könyv | Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, 

lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny | Virág és kertészeti cikk | 

Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő 

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 

kötözőfonal, zsineg stb.) 500

36/2013 "Idősek klubja" Tálalókonyha 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 40. Területi Szociális Központ és Bölcsőde Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel 60

36/2016 SÖRUDVAR SÖRÖZŐ 3770 Sajószentpéter Petőfi Sándor utca 1 Bella Gabriella 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 | 

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

Egyéb (jelölje meg) | Meleg, hideg étel (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 

kivételével) 40

37/2013 "Bölcsőde" Tálalókonyha 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 40 Területi Szociális Központ és Bölcsőde Bejelentés köteles Meleg-, hideg étel 40

37/2011 "DIAMOND" SZÉPSÉGSZALON 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 207. Győrfi Jánosné Bejelentés köteles Egyéb (jelölje meg) 23

37/2016 FÓKUSZ OPTIKA 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 176 MEGAVISION Kft. Bejelentés köteles Óra- és ékszer | Fotócikk | Optikai cikk 30

40/2013 "MOL töltőállomás" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 1. MOL Nyrt.

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 | „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag | Ásványolaj | 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 | 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) | Babatermék 

(csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | 

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 | Vasáru, barkács, és építési anyag | Könyv | 

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány 

stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag 

| Óra- és ékszer | Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 

alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) | Játékáru | Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Virág és kertészeti cikk 

| Állateledel, takarmány | Szexuális termék | Fotócikk | Optikai cikk | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

| Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék | Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, 

motorkerékpár-alkatrész és -tartozék | Irodagép, -berendezés, irodabútor | Egyéb (jelölje meg) | 

Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag 32

41/2013 "Méter fa" 3770 Sajószentpéter Munkácsy Mihály utca 17 Horváth László Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 60

42/2013 "KITTI TŰZIFA" 3770 Sajószentpéter Munkácsy Mihály utca 5 Mata József Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 12
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43/2013 KISTOKAJI KENYÉR ÉS PÉKÁRU MINTABOLT3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 216 HB TRUCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságBejelentés köteles Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 30

46/2011 Győri Gyula Bejelentés köteles

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

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

sütőipari termék | Egyéb (jelölje meg)

48/2013 SZABÓSZÉN 3770 Sajószentpéter Belterület  hrsz.: 1492/2. SZABÓSZÉN Kft. Bejelentés köteles Vasáru, barkács, és építési anyag | Háztartási tüzelőanyag 120

54/2010 SASVÁR BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Pincesor  21. Ónodiné Sasvári Adrienn Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 24

56/2010 Tüzelőanyag kereskedés 3770 Sajószentpéter Alacskai út 30. Böszörményi József Sándor Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 300

57/1997 MTM TÜZÉP 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 12 MTM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

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 | Vasáru, barkács, és 

építési anyag | Szaniteráru | Palackos gáz | Háztartási tüzelőanyag | Az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény 

szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 800

60/2010

DUSNOKI INTERNETES 

KERESKEDELEM 3770 Sajószentpéter Katalin utca 31. Gadóczi Sándor Bejelentés köteles

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

(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Telekommunikációs cikk | Papír- és írószer, művészellátó 

cikk (vászon, állvány stb.) | Számítógépes hardver- és szoftver termék | Fotócikk 20

66/2010 Sajószentpéter postabolt 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 163. Magyar Posta Zrt.

Bejelentés és 

engedély köteles

Dohánytermékek | 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 | 

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

desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) | Közérzetjavító és étrend-

kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági 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.) | 

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

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

kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) | Emlék- 

és ajándéktárgy | Numizmatikai termék | Kreatív-hobbi és dekorációs termék 144

142/1997 "RÉPA CUKRÁSZDA" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 159 Répási István Bejelentés köteles

Meleg-, hideg étel | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék 

| Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 150

224/2006 Belvárosi Üzletház 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 149 Kiss Barnabásné Engedély 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 | Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Használtcikk (használt 

könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 132

278/2014 BURGER '26. 3770 Sajószentpéter Deák Ferenc utca 2. Tóth Tamás István 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.) | Meleg, hideg étel 

(az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével) 20

324/2008 TIMEA VEGYESBOLT 3770 Sajószentpéter Erőmű utca 18 Garáz Ferencné

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 | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, 

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

Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Villamos háztartási készülék 

és villamossági cikk | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, 

takarmány | Szexuális termék | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk | Az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról 

szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 60

338/2008 MINI CSEMEGE 3770 Sajószentpéter Péch Antal utca 4 Váradi-Tündik Renáta

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 | Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) | Illatszer, drogéria | Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 45
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351/2008

"GABI" ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCS- 

VEGYES ÉLELMISZER 3770 Sajószentpéter Petőfi Sándor utca 1/C Orosz Miklós

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.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Állateledel, takarmány | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést 

igénylő tej és tejtermék) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 

az üzemanyag 25

361/2014 "A LÁNGOS VÁR" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 156 TOMED-GOLD 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.) 25

365/2014 VICTORY GYM 3770 Sajószentpéter Somogyi Béla utca 9.A. FITT-ZONE Bt. Bejelentés köteles

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

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

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

stb.) | Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Egyéb 

(jelölje meg) 14

379/2008 "ILLATSZER-AJÁNDÉK-JÁTÉK" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 164 Kalina István

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 | Ruházat (gyermek, női, 

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

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

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Emlék- és 

ajándéktárgy | Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 

régiség) 50

391/2008 "VIRÁGBOLT" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 97. Barczi Tamás István Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy 38

414/2014 "Horváth Tüzifa" 3770 Sajószentpéter Dankó Pista utca 14 Horváth István Bejelentés köteles Háztartási tüzelőanyag 20

417/2014 Sziporka Italbolt 3770 Sajószentpéter Bükkalja utca 8/2 Tamás Zoltánné 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.) 29

419/2014 "805. sz. COOP ABC" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 220 UNIÓ COOP Zrt.

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 | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | 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.) | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Audiovizuális termék (zenei- 

és videó felvétel, CD, DVD stb.) | Könyv | Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és 

írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, takarmány | Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 

cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) | Hús- és hentesáru (friss 

hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék) | Az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény 

szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag 342

422/2014

"KRISTÁLY CSEMEGE 

ÉLELMISZER" 3770 Sajószentpéter Petőfi Sándor utca 1/B Gresné Jobbik Erika

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 | 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.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 

lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 

készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Babatermék (csecsemő- és 

kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Papír- és írószer, 

művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | 

Játékáru | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és 

tejtermék) | Cukrászati készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, 

amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső 

fogyasztó részére 24
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423/2014 "AUTÓSBOLT" 3770 Sajószentpéter Erkel Ferenc utca 1. Szegő István János

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 | Az egyes festékek, 

lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek | „A” és „B” tűzveszélyességi 

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

üzemanyag | Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk | Hangszer | Villamos 

háztartási készülék és villamossági cikk | Festék, lakk | Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi 

áru | Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

üzemanyag | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék | Személygépjármű és 

egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék | Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 70

428/2014 FEKETE MACSKA BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 25/A Biharyné Studner Erika 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.) 35

431/2014 BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Pálóczy Mátyás utca 2. Fazekas Zoltán Bejelentés köteles Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 8,5

438/2014 "CSILLA VIRÁGÜZLET" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 172 Szász Lászlóné Szomor Csilla Margit Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy 64

439/2014 "VIRÁGVARÁZS" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 162 Feczkó Csabáné Bejelentés köteles Virág és kertészeti cikk | Emlék- és ajándéktárgy | Kreatív-hobbi és dekorációs termék 28

440/2014 Mánia & Street Kings Női Férfi divat 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 147 Porkoláb Péter Bejelentés köteles

Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) | Lábbeli- és 

bőráru 35

443/2014 BÜFÉ 3770 Sajószentpéter Csiba László út 1. Fazekas Zoltán Bejelentés köteles

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

és szeszes ital | Cukrászati készítmény, édesipari termék | 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.) | Illatszer, drogéria 14

444/2014

JAM PREMIUM SOLARIUM 

STUDIO 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 205 Borsod Bouild Kft. 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 | „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 

gáz és az üzemanyag | Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | Illatszer, drogéria 200

447/2014 "500. sz. COOP ABC" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 98 UNIÓ COOP Zrt.

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 | Cukrászati készítmény, édesipari termék | Hús-és hentesáru | Hal | 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.) | Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 

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

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) | Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) | Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk | Villamos háztartási készülék és villamossági cikk | Könyv | Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány | Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) | 

Illatszer, drogéria | Háztartási tisztítószer, vegyi áru | Játékáru | Virág és kertészeti cikk | Állateledel, 

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

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

kötözőfonal, zsineg stb.) | Hús- és hentesáru (friss hús) | Tej, tejtermék (nyerstej, valamint a hűtést 

igénylő tej és tejtermék) | Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és 

az üzemanyag 263

448/2014 "ESTI MINI" 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 226/ a Páll Mária Márta Bejelentés köteles

Alkoholtermék | Sör | Bor | Pezsgő | Köztes alkoholtermék | Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital | 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.) 12

449/2014 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 187 KEUBAM-BCS Kft. Bejelentés köteles

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

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.) 70

483/2005

MI A MANÓ? GYERMEK ÉS 

FELNŐTT RUHÁZAT 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út 186 Presztízs '96 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 | 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 | Illatszer, drogéria | Emlék- és ajándéktárgy 78
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