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H A T Á R O Z A T  

 

Soós és Társa Zrt. (nyilvántartási szám: 01 10 043543, székhely: 1163 Budapest, Kövirózsa utca 5., statisztikai 

számjele: 12290693-4690-114-01) a 7628 Pécs, Eperfás út 1. (42100/1 hrsz.) alatt működő, Hóbagoly Hűtés- 

és Klímatechnikai Szaküzlet elnevezésű nagykereskedelmi üzlet adataiban történt változás tényét, vagyis az 

üzemeltető személyének Merida Kft.-ről Soós és Társa Zrt.-re történt változását 114343/E/2/2022. számon 

nyilvántartásba veszem és az önkormányzat http://gov.pecs.hu honlapján közzéteszem. 

 

Forgalmazni kívánt üzletköteles termékek: 

2. 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 

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 

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

üzemanyag 

 

Felhívom a kereskedő figyelmét, hogy: 

• A működési engedély adataiban bekövetkezett mindennemű változást köteles haladéktalanul bejelenteni. 

• A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy 

eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési 

engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

• Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, 

folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. 

• A nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.  

• Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni. 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, így beadványait kizárólag elektronikus úton 

terjesztheti elő. 

 

A határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § 

(2) bekezdés a) pontján és (3) bekezdésén, továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdésén alapul. 

Tekintettel arra, hogy hatóságom a bejelentésnek teljes egészében helyt adott, és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél, ezért az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján egyszerűsített döntést hoztam. 

 

Pécs, 2022. december 14. 

 

dr. Lovász István jegyző felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

dr. Guzs István 

hatósági főosztályvezető 

  

http://gov.pecs.hu/




I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: dr. Guzs István


Egyedi azonosítója: guzsi


Beosztása: Főosztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Hatósági Főosztály


Szervezet megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


A hitelesítés időpontja: 2022-12-14T13:17:12+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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