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I G A Z O L Á S  

 

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység tudomásulvételéről 

 

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján Soós és Társa 

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

számjele: 12290693-4690-114-01) bejelentését, mely a 7628 Pécs, Eperfás út 1. (42100/1 hrsz.) alatti 

üzletére szól tudomásul vettem és 114343/B/2/2022. számon nyilvántartásomba bejegyeztem, 

egyidejűleg az önkormányzat http://gov.pecs.hu honlapján közzétettem. 

 

A bejelentés előterjesztésének napja: 2022. december 14. 

A bejelentés határozatlan időtartamra szól. 

 

A kereskedelmi tevékenység formája: 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

 

Kereskedelmi tevékenység jellege: 

nagykereskedelem   

 

Az üzlet 

Címe: 7628 Pécs, Eperfás út 1.   

Helyrajzi száma: 42100/1 

Elnevezése (fantázianév): Hóbagoly Hűtés- és Klímatechnikai Szaküzlet 

Nyitvatartás: 

H: 07:30 - 16:00, K: 07:30 - 16:00, Sze: 07:30 - 16:00, Cs: 07:30 - 16:00, P: 07:30 - 16:00, 

Szo: Zárva, V: Zárva,  

Alapterülete (m2): 580 

 

Bejelentett forgalmazni kívánt termékek sorszáma és megnevezése: 

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

6. Lábbeli- és bőráru 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag 

24. Palackos gáz 

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos 

gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

55. Ipari vegyi áru 

http://gov.pecs.hu/
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Felhívom a kereskedő figyelmét, hogy: 

• A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a 

termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló 

bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti 

bizonylatokat, dokumentumokat 5 napon belül bemutatni.  

• Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a jegyző által hitelesített vásárlók 

könyvét kell elhelyezni. 

• Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban 

bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

• Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban 

köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkezett 

változásokról köteles a vásárlókat tájékoztatni. 

• Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. 

• 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. 

 

Pécs, 2022. december 14. 

 

dr. Lovász István jegyző felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

dr. Guzs István 

hatósági főosztályvezető 

  





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: 2022-12-14T13:17:02+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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