Badacsonytomaj Város Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (X.10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fecskéné Bognár Julianna

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 4.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 4.
00000000

azonosító száma:

2/2010

cégjegyzékszáma:

74633197119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/3

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 4.

elnevezése: Fecske Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.05.03.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Borbélyné Galambos Gabriella

címe:

8300 Tapolca , Barackvirág u. 8.

székhelye:

8300 Tapolca, Barackvirág u. 8.
10000

azonosító száma:

3/2010

cégjegyzékszáma:

54071654239

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0121/117

8258, Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19.

elnevezése: Borbély Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2009.12.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt. 12/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

3

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Aranyodi Imréné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 7.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 7.

4/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74792032139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1311

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 7.

elnevezése: Centrum Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.01.

módosítása:

2016.06.20.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 99/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bali- Kiss Márta

címe:

5000 Szolnok , Bacsó N. u. 16. III./3.

székhelye:

5000 Szolnok, Bacsó N. u. 16. III/3.

10/2010

100000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52170472136

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1114

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 9-11.

elnevezése: Bali-Kiss Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 162/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Baloghné Márfy Adrienne

címe:

8360 Keszthely , Fodor u. 24.

székhelye:

8360 Keszthely , Fodor u. 24.
0000000000

azonosító száma:

13/2010

cégjegyzékszáma:

75229436140

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 84

8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 15.

elnevezése: Adrienne Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3007/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Barna Tamás

címe:

9700 Szombathely , Szent Márton u. 22. V. 13.

székhelye:

9700 Szombathely , Szent Márton u. 22. V. 13.

16/2010

8293622849

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1096

8258, Badacsonytomaj, Napsugár u. 14.

elnevezése: Hivlak Villa

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 438/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

7

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Betleni István

címe:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 66.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 66.

17/2010

0000000000000 cégjegyzékszáma:

azonosító száma:

64010674139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 210/1

8258, Badacsonytomaj, Fõ út 66.

elnevezése: Welness Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt. 438-1/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.10.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Berecz Csaba

címe:

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út

18/2010

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75522519139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2760/1

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 91.

elnevezése: Berecz Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 114/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.10.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

9

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Biró Imréné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 2.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 2.

20/2010

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74640911119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/44

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 2.

elnevezése: Biró Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 61/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

10

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Biró István

címe:

8300 Tapolca , Bányász u. 29.

székhelye:

8300 Tapolca , Bányász u. 29.

21/2010

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75500227139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 998

8261 Badacsonytomaj, Római út 155.

elnevezése: Villa Ria

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

2016.07.06.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 170/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.05.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

11

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Biró László

címe:

8300 Tapolca , Ley u. 12.

székhelye:

8300 Tapolca , Ley u. 12.

22/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74768907139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1063

8258, Badacsonytomaj, Rózsaköz 7.

elnevezése: Eszter Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

2011.08.02.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 100/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

12

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Blaskovics Ivánné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 217.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 217.

23/2010

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75510549139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 023/3

8261 Badacsonytomaj Római u 223.

elnevezése: Marika Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 198/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.03.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

13

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Borbély János

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 140.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 140.

27/2010

8279262237

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 756

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 21.

elnevezése: Panoráma Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 358/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.02.28.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Böröndiné Szabó Tímea

címe:

8400 Ajka , Alkotmány u. 31.

székhelye:

8400 Ajka , Alkotmány u. 31.

31/2010

75631480

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75631481139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1555

8261 Badacsonytomaj, Hamvas Béla u. 1.

elnevezése: Tímea Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 363/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bujtorné Kapcsos Judit

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 108.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 108.

34/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74626483139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1080

8258, Badacsonytomaj, Római út 108.

elnevezése: Bujtor Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.03.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 93/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.06.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Burján Csilla

címe:

8300 Tapolca , Fõ tér 19.

székhelye:

8300 Tapolca, Fõ tér 19.

35/2010

74740949

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74740949139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 611

8258, Badacsonytomaj, Nagykör út 45.

elnevezése: Burján Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

BT 181/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.16.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Csank Péterné

címe:

8300 Tapolca , Vajda J. u. 12

székhelye:

8300 Tapolca , Vajda J. u. 12

36/2010

8333092519

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

71659453140

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1365

8261Badacsonytomaj, Nyár u. 2.

elnevezése: Enikõ Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

2011.06.06.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 370/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Deres Mária

címe:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 8.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 8.

42/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75559032139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1042

8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 8.

elnevezése: Deres Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

BT 440/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.29.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Egyed Józsefné

címe:

8300 Tapolca , Kazinczy tér 11. B/17.

székhelye:

8300 Tapolca , Kazinczy tér 11. B/17.

45/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75515568139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1472

8261Badacsonytomaj, Római út 226.

elnevezése: Egyed Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 209/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.11.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Edegger Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 235.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 199.

46/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

11991841219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

119918411102113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1584/1

8261Badacsonytomaj, Római út 235.

elnevezése: Edegger Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

2011.07.05.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 203/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.06.27.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dr. Faragó Gáborné

címe:

1025 Budapest , Õzgida u. 1/C.

székhelye:

1025 Budapest , Õzgida u. 1/C.

48/2010

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76331334141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1010

8258, Badacsonytomaj, Római út 42.

elnevezése: Faragó Egyéb Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 304/2002.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.07.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fazekas József

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 15.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 15.

50/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74790841139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1281

8261Badacsonytomaj, Park u. 15.

elnevezése: Családi Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 142/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.05.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fülöpné Horváth Rozália

címe:

9351 Babót , József Attila u. 10.

székhelye:

9351 Babót , József Attila u. 10.
00000000

azonosító száma:

53/2010

cégjegyzékszáma:

71676960139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2746/1

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 59.

elnevezése: Róza Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 137/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.05.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

G. Kristal Bt.

címe:

1114 Budapest , Hamzsabégi út 30. 2/4.

székhelye:

1114 Budapest , Hamzsabégi út 30. 2/4.

56/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

28586322142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

285863228690212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1358

8261 Badacsonytomaj, Nyár u. 3.

elnevezése: Kristal Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 135/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

25

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Götli Edit

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 12.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 12.

58/2010

8235361671

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74620865139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 965

8261 Badacsonytomaj. Kossuth u. 12.

elnevezése: Götli Családiház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 120/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gyõr Katona Dezsõné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 66.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 66.

62/2010

8286192648

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

71766119139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1208/2

8261 Badacsonytomaj, Park u. 66.

elnevezése: Kincsem Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/800-1/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.06.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

27

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hoffmann Gábor

címe:

2900 Tatabánya , Mártírok u.

székhelye:

2900 Tatabánya , Mártírok u.

63/2010

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72973583131

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1264

8261Badacsonytomaj, Park u. 49.

elnevezése: Hoffmann Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 344/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.05.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Varga Béla

címe:

8261 Badacsonytomaj , Herczeg F. u. 17.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Herczeg F. u. 17.

64/2010

8264432212

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1525/5

8261Badacsonytomaj, Herczeg F. u. 17.

elnevezése: Varga B. Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/676-1/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Borbarátok N & N Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

65/2010

12731516

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

12731516219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1036

8258, Badacsonytomaj, Római út 90.

elnevezése: Borbarátok Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

15

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

... /2002.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.01.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bölcsföldi László

címe:

8000 Székesfehérvár , Nagyszombati u. 64/B.

székhelye:

8000 Székesfehérvár , Nagyszombati u. 64/B.

68/2010

8348502688

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1562/4

8261 Badacsonytomaj, Hamvas Béla u. 8.

elnevezése: Bölcsföldi Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

2016.05.31.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/618/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.04.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kámán Andor Béláné

címe:

8700 Marcali , Kossuth L. u. 9/1.

székhelye:

8700 Marcali, Kossuth L. u. 9/1.

72/2010

8307093376

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2388

8258 Badacsonytomaj, Erdõs u. 27.

elnevezése: Kámán Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.03.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/748-1/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.06.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

32

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Ernõ

címe:

9832 Nagytilaj , Dózsa Gy. u. 7.

székhelye:

9832 Nagytilaj, Dózsa Gy. u. 7.

75/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

73055680138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1990

8257 Badacsonytomaj, Szépvölgyi u. 7.

elnevezése: Németh Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/770-1/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.06.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Badacsony Park Kft.

címe:

1113 Budapest , Bartók Béla út 152.

székhelye:

1113 Budapest , Bartók Béla út 152.

78/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

adószáma:

14009033243

vállalkozói nyilvántartási száma:

140090335510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2157/3

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 65.

elnevezése: Badacsony Park Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.15.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:
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IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/796/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.07.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sándorné Horváth Éva

címe:

1135 Budapest , Frangepán köz 16. M. 22.

székhelye:

1135 Budapest , Frangepán köz 16. M. 22.

81/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

51058544241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1084

8258, Badacsonytomaj, Napsugár u. 17.

elnevezése: Diófa Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/876/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.07.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Urbán Antalné

címe:

6521 Vaskút , Kossuth u. 54.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 54.

82/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73078430123

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2046

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 44.

elnevezése: Tibcsi Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/880-1/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.07.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kereszztury János

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 118.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 118.

85/2010

8299813174

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75511928139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 762

8258, Badacsonytomaj, Erdõs u. 16.

elnevezése: Keresztury Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 260/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.06.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Keresztes Istvánné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 22.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 22.

86/2010

8332703999

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75637280139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/12

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 22.

elnevezése: Marika Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 468/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.06.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kiss Gyula

címe:

5000 Szolnok , Bacsó N. u. 16. III/3.

székhelye:

5000 Szolnok , Bacsó N. u. 16. III/3.

88/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74019863136

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1114

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 11.

elnevezése: Kiss Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 161/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Jobb József

címe:

9600 Sárvár , Alkotmány út 18. 1/4.

székhelye:

9600 Sárvár , Alkotmány út 18. 1/4.

95/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74573725138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

745737255520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1378

8261 Badacsonytomaj, Õsz u. 14.

elnevezése: Jobb Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.28.

módosítása:

2017.01.31.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 59/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Jóna Jánosné

címe:

9343 Beled , Rákóczi u. 160.

székhelye:

9343 Beled , Rákóczi u. 160.

97/2010

8283650483

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 894

8258, Badacsonytomaj, Szõlõhegyi u. 26.

elnevezése: Jóna Vendéglátás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.28.

módosítása:

2013.05.10.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 294/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kapcsos Istvánné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 6.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Balaton u. 6.

99/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74650659139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 27/1

8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 6.

elnevezése: Kapcsos Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.10.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 59/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Koncz Lászlóné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 131.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 131.

105/2010

8294814350

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 945/1

8261 Badacsonytomaj, Római út 131.

elnevezése: Egyéb Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 108/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.27.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Korom Pál Józsefné

címe:

6630 Mindszent , Erzsébet királyné u. 2.

székhelye:

6630 Mindszent , Erzsébet királyné u. 2.

108/2010

8284072998

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 68

8258, Badacsonytomaj, Vaút u. 3.

elnevezése: Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 292/20011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kozári Ferencné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 80.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 80.

109/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74694561139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1166

8261 Badacsonytomaj, Park u. 58.

elnevezése: Kozári Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 78/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kõmûves Attila

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 40.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 40.

110/2010

8323834210

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

71693776139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/8

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 40.

elnevezése: Attila Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 461/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kun István

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.

113/2010

8366352773

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/13

8258, Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.

elnevezése: Kun Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 227/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.06.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kutfej Ernõné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

114/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74795248139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 609

8258, Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

elnevezése: Zita Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 199/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Krázli Zoltán

címe:

9700 Szombathely , Haladás u. 16.

székhelye:

9700 Szombathely , Haladás u. 16.

116/2010

8398392614

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74518953138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1850

8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 3.

elnevezése: Krázli Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 41/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Lakat Lászlóné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Vasút u. 21.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Vasút u. 21.

117/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74786611139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 78

8258, Badacsonytomaj, Vasút u. 21.

elnevezése: Lakat Fizetõvendéglátás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 19/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Lakatné Mógor Katalin

címe:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 6.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 6.

118/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74640784139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1128

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 6.

elnevezése: Katalin Fizetõvendéglátás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 20/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Lakosi István

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 147.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 147.

119/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74770922139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 985

8261 Badacsonytomaj, Római út 147.

elnevezése: Lakosi Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 137/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.03.13.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

52

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Lukács Ottóné

címe:

9652 Nick , Rákóczi u. 58.

székhelye:

9652 Nick , Rákóczi u. 58.

122/2010

0000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74519325138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1123

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 20.

elnevezése: Lukács Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 439/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Márkusné Lukács Gabriella

címe:

8258 Badacsonytomaj, József a. u. 51.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József a. u. 51.
8414631320

azonosító száma:

123/2010

cégjegyzékszáma:

75510484139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 332

8258, Badacsonytomaj, JÓzsef A. u. 51.

elnevezése: Gabriella Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

2012.06.14.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 249/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.03.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mejlinger Csabáné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 27.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 27.

125/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74786374139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1275

8261 Badacsonytomaj, Park u. 27.

elnevezése: Mejlinger Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 14/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mórocz Istvánné

címe:

8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 17.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 17.

126/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70212909139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1853

8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 17.

elnevezése: Mórocz Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 57/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mp Consulting Kft.

címe:

2030 Érd , Duna u. 68.

székhelye:

2030 Érd , Duna u. 68.

127/2010

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

12533026241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

125330266810113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 929/4

8261Badacsonytomaj, Kossuth u. 3.

elnevezése: MP Consulting Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 360/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Ferencné

címe:

1016 Budapest , Szirtes u. 3/B.

székhelye:

1016 Budapest , Szirtes u. 3/B.

129/2010

8266933588

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76354995141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1382

8261Badacsonytomaj, Római út 212.

elnevezése: Harsona Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 347/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.06.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Józsefné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 45.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 45.

130/2010

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74619652139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 329

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 45.

elnevezése: Baba Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 152/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Leopold

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 3.

132/2010

0000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75521965139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/32

8258, Badacsonytomaj, Béke u. 3.

elnevezése: Poldi Ildi Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 291/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagyné Tánczos Katalin

címe:

8300 Tapolca , Véndeki u. 31.

székhelye:

8300 Tapolca , Véndeki u. 31.

133/2010

9045891

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

64184654139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1320

8261 Badacsonytomaj, Római út 200.

elnevezése: Fortuna Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 351/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Lajosné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 29.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 29.

135/2010

8261910814

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 321

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 29.

elnevezése: Németh Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 422/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.06.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh István

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 135.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 135.

136/2010

0000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74614169139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

746141695520233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 972

8261 Badacsonytomaj, Római út 135.

elnevezése: Németh Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.11.02.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 51/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Etelka Eszter

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 85.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 85.

138/2010

8335861951

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72786464130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 819/2

8258, Badacsonytomaj, Római út 85.

elnevezése: Családi Ház Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.12.22.

módosítása:

2011.04.14.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/1220/2010.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.12.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Papp Lászlóné

címe:

9700 Szombathely , Szent Márton u. 23. 2/5.

székhelye:

9700 Szombathely, Szent Márton u. 23. 2/5.

2/2011

8210220977

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 963

8258, Badacsonytomaj, Kápolna u. 11.

elnevezése: Liza Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

2012.07.07.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 362/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.08.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Papp Tiborné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 86.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 86.

4/2011

74786563139

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74786563139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1182/1

8261 Badacsonytomaj, Park u. 86.

elnevezése: Papp Tiborné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 221/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.08.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pauliscsené Varga Angéla

címe:

2440 Százhalombatta , Március 15-ei u.

székhelye:

Százhalombatta , Március 15-ei u.
8362694017

azonosító száma:

8/2011

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2158/1

8257 Badacsonytomaj, Fûzfa u. 10.

elnevezése: Pauliscsené Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

2017.08.22.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2761-2/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.08.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Polyák Béláné

címe:

9915 Nádasd , Petõfi u. 84.

székhelye:

9915 Nádasd , Petõfi u. 84.

11/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74619377139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1266

8261 Badacsonytomaj, Park u. 45.

elnevezése: Polyák Béláné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 80/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Protea 2001. Bt.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 149.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 149.

12/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

20918411119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

209184111020212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 986

8261 Badacsonytomaj, Római út 149.

elnevezése: Protea Home

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

2011.06.26.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 365/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.05.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sall Lajos

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 162.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 162.

16/2011

8232231637

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75548056139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1208/1

8261 Badacsonytomaj, Római út 162.

elnevezése: Sall Lajos

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 340/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.11.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sall Csabáné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.

18/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74777833139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1262

8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.

elnevezése: Sall Csabáné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 113/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sipos Tihamérné

címe:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 21.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 21.

21/2011

8316704927

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74617997119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2044

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 21.

elnevezése: Anna Pihenõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

2013.03.25.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 51/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Soós Gyõzõné

címe:

9900 Körmend, Kossuth u.

székhelye:

9900 Körmend, Kossuth u.

22/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74561566138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1148

8261 Badacsonytomaj, Park u. 80.

elnevezése: Soós Gyõzõné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 154/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.07.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Söveg László

címe:

8258 Badacsonytomaj, Magyar u. 11.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Magyar u. 11.

26/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74752809139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 578

8258, Badacsonytomaj, Magyar u. 11.

elnevezése: Söveg László

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 75/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Stopper Elza

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 90.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 90.

27/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75495415151

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1180

8261 Badacsonytomaj, Park u. 90.

elnevezése: Stopper Elza

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 368/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.09.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szakács László

címe:

9700 Szombathely , Stromfeld A. u. 7.

székhelye:

9700 Szombathely , Stromfeld A. u. 7.

30/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74568178138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1251/1

8261 Badacsonytomaj, Park u. 6.

elnevezése: Szakács László

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 144/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

76

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tatár József

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 1.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 1.

36/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75500890139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 976

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 1.

elnevezése: Tatár József

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 168/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

77

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Thassos Bt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fõ út 7.

37/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

23650792219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 691

8258, Badacsonytomaj, Fõ út 7.

elnevezése: Balaton Bazalt Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2796-1/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.07.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

78

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tábor Sándorné

címe:

9700 Szombathely , Újvári Ede utca 8.

székhelye:

9700 Szombathely , Újvári Ede utca 8.

39/2011

8236342492

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1150

8261 Badacsonytomaj, Park u. 66.

elnevezése: Tábor Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 73/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

79

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tatár Lajosné

címe:

9028 Gyõr , Vak Bottyán u. 17/B.

székhelye:

9028 Gyõr , Vak Bottyán u. 17/B.

40/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72228625139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1156

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 13/A.

elnevezése: Tatár Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 4/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

80

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tornai Edéné

címe:

9700 Szombathely , Nádasdy u. 9.

székhelye:

9700 Szombathely, Nádasdy u. 9. ,

43/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74561061138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 370

8261 Badacsonytomaj, Park u. 21.

elnevezése: Tornai Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 145/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

81

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tóth Lászlóné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 8.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 8.

45/2011

8321054536

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 315

8258, Badacsonytomaj, Bercsényi u. 8.

elnevezése: Tóth Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 49/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

82

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tóth Zoltánné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 16.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 16.

46/2011

8366033902

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74760150139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/22

8258, Badacsonytomaj, Nyárfa u. 16.

elnevezése: Tóth Zoltánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

2013.03.25.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 150/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

83

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tóthné Sáfár Zsuzsanna

címe:

8257 Badacsonytomaj, KIsõrshegyi út 18.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, KIsõrshegyi út 18.
00000000

azonosító száma:

47/2011

cégjegyzékszáma:

74792465139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1750/1

8257 Badacsonytomaj, KIsõrshegyi út 18.

elnevezése: Dorka Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

2011.07.05.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 78/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

84

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Udvarhelyiné Reményi Krisztina

címe:

1068 BUdapest , Városliget fasor

székhelye:

1068 BUdapest , Városliget fasor
8309751729

azonosító száma:

48/2011

cégjegyzékszáma:

76716119142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1164

8261 Badacsonytomaj, FÜge köz 9/A.

elnevezése: Eszter Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 225/2002.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.05.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

85

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tormáné Szatmári Éva

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 47.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 47.

49/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74668821139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 769/2

8258, Badacsonytomaj, Rózsa kö z 6.

elnevezése: Tormáné Szatmári Éva

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 125/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

86

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vajda Józsefné

címe:

9800 Körmend , Kiss Z. tér 3.

székhelye:

9800 Körmend , Kiss Z. tér 3.

50/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74411818138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

744118187020239

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1148

8261 Badacsonytomaj, Park u. 80.

elnevezése: Vajda Józsefné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 20/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

87

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Varga Istvánné

címe:

8300 Tapolva , Vajda J. u. 12.

székhelye:

8300 Tapolva , Vajda J. u. 12.

51/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74685486139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1104

8258, Badacsonytomaj, Római út 116.

elnevezése: Iréne Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

2016.03.09.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 118/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Várnai Pálné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

57/2011

8251772567

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75633695139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1206

8261 Badacsonytomaj, Park u. 9.

elnevezése: Várnai Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

2011.07.26.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 55/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Végh Benjamin

címe:

8300 Tapolca , Batthyány u.

székhelye:

8300 Tapolca , Batthyány u.

58/2011

8455131055

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75634658139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0209/42

8257 Badacsonytomaj, Major u. 27.

elnevezése: Végh Benjamin

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 136/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.07.28.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Végh Lászlóné

címe:

1133 Budapest, Pannónina u.

székhelye:

1133 Budapest, Pannónia u.

59/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

70194858141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1994/1

8257 Badacsonytomaj, Szépvölgyi u. 2.

elnevezése: Végh Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 2/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vida Zoltán

címe:

8400 Ajka , Szilványi K. u. 76.

székhelye:

8400 Ajka, Szilvádi K. u. 76.

60/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74788761139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1367

8261 Badacsonytomaj, Õsz u. 1/a.

elnevezése: Vida Zoltán

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 134/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Zbiskó László

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 238.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 238.

64/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74769771139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1449/1

8261 Badacsonytomaj, Római út 222.

elnevezése: Laci Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 121/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.12.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Zsranai István

címe:

6500 Baja , Barcsh u.

székhelye:

6500 Baja , Barcsh u.

66/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72203842123

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 90

8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 5.

elnevezése: Zsarnay István

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 473/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.09.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szakács Gáborné

címe:

9700 Szombathely , Stromfeld A. u. 9.

székhelye:

9700 Szombathely , Stromfeld A. u. 9.

67/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74539828138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1251/A

8261 Badacsonytomaj, Park u. 6.

elnevezése: Szakács Gáborné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 42/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vetsey Károlyné

címe:

8257 Badacsonytomaj, Rizling u. 2.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Rizling u. 2.

75/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74760631139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1943/2

8258, Badacsonytomaj, Rizling u. 2.

elnevezése: Vetsey Károlyné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 35/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Balaton Consults Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi utca 5.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi utca 5.

76/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

10537165219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

105371655171123

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 832

8258, Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 5.

elnevezése: Balaton Consults

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 236/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Milfait Lajos

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 33.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 33.

78/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74634064139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 762

8258, Badacsonytomaj, Római út 33.

elnevezése: Matheus Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 112/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Deres László

címe:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 19.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 19.

79/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74633018130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1055

8258, BadacsonytomajRózsa köz 19.

elnevezése: Deres László

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 431/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Szilvia

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 129.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 129.

80/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74754289139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 97

8261 Badacsonytomaj, Római út 129.

elnevezése: Németh Szilvia

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 133/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.16.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Parraginé Csomoss Anna

címe:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 44.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi utca 44.
00000000

azonosító száma:

81/2011

cégjegyzékszáma:

72062872109

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 283

8258, Badacsonytomaj, Petõfi u. 44.

elnevezése: Parragi Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 467/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.06.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fodorné Pálffy Edit

címe:

8230 Balatonfüred , Damjanich u. 3.

székhelye:

8230 Balatonfüred , Damjanich u. 3.

83/2011

8273292843

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1413

8257 Badacsonytomaj, Muskotály u. 6.

elnevezése: Fodorné Pálffy Edit

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 70/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Füzes és Bale Kft.

címe:

1118 Budapest , Serleg u.

székhelye:

1118 Budapest , Serleg u.

85/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

12211465243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

122114656920113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 017/5

8261 Badacsonytomaj, Római út 167.

elnevezése: Füzes és Bale

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 184/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

103

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fekete Ferencné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 20.

87/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75568834139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/35

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 20.

elnevezése: Karina Szálláahely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 471/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.07.06.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Férhezli Kálmán

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 41.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 41.

88/2011

8279642854

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74621543139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 327

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 41.

elnevezése: Férhezli Kálmánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 46/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Árva László

címe:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.

90/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75519153139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1062

8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 9.

elnevezése: Árva Szobakiadás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 280/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.04.02.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fecskéné Bognár Julianna

címe:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 4.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Béke u. 4.
00000000

azonosító száma:

91/2011

cégjegyzékszáma:

74633197119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/3

8258, Badacsonytomaj, Béke u. 4.

elnevezése: Fecskéné Bognár Julianna

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.03.30.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 4/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kelemen Zoltánné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 72..

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 72..

92/2011

8296873036

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1027/2

8258, Badacsonytomaj, Római út 72.

elnevezése: Lili Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/405/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.04.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Huszti Józsefné

címe:

8000 Székesfehérvár , Tolnai u. 40.

székhelye:

8000 Székesfehérvár , Tolnai u. 40.

96/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72134410139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1053

8258, Badacsonytomaj, Rózsa köz 12.

elnevezése: Huszti Józsefné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 69/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pintérné Gergely Vilma

címe:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 9.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 9.

101/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 366

8258, Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 9.

elnevezése: Pintérné Gergely Vilma

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 101/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vargáné Szõke Judit

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.

104/2011

8351783331

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74771277139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/24

8258, Badacsonytomaj,Nyárfa u. 12.

elnevezése: Vargáné Szõke Judit

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 120/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

DR. Bartos Zoltánné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 33.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 33.

106/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 354

8258, Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 33.

elnevezése: Dr. Bartos Zoltánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 130/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Jánoshegyi Tamás

címe:

8400 Ajka , Beréndi u. 3.

székhelye:

8400 Ajka , Beréndi u. 3.

112/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 433

8258, Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 35.

elnevezése: Jánoshegyi Tamás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 187/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Somogyi Ferencné

címe:

1136 Budapest , Hegedüs Gy. u. 40.

székhelye:

1136 Budapest , Hegedüs Gy. u. 40.

113/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 833

8258, Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 7.

elnevezése: Somogyi Ferenncé

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 188/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.03.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

114

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kútfej Ernõné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

116/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74795248159

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 609

8258, Badacsonytomaj, Nagyköz u. 1.

elnevezése: Kútfej Ernõné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 199/1988.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kozári Beáta

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5.

120/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54287615139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2462

8258, Badacsonytomaj, Széchenyi u. 5.

elnevezése: Bella Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

2011.07.26.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 226/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.06.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Grüll János

címe:

9734 Peresznye , Dózsa u. 35.

székhelye:

9734 Peresznye , Dózsa u. 35.

123/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 677

8258, Badacsonytomaj, Nagykör u. 24.

elnevezése: Grüll János

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 245/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.08.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Péter

címe:

9024 Gyõr , Szent L. u. 140.

székhelye:

9024 Gyõr , Szent L. u. 140.

129/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/14

8258, Badacsonytomaj, Római út 69.

elnevezése: Nagy Péter

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 277/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.07.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kiss Istvánné

címe:

8300 Tapolca , Sümegi u. 24.

székhelye:

8300 Tapolca , Sümegi u. 24.

130/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1125/1

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 12.

elnevezése: Kiss Istvánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 285/2001

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.05.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Varga Istvánné

címe:

8300 Tapolva , Vajda J. u. 12.

székhelye:

8300 Tapolva , Vajda J. u. 12.

131/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74685486139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1104/1.

8258, Badacsonytomaj, Római u. 116.

elnevezése: Varga István

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt Bt 289/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pálffy Mihályné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kisõrsi u. 7.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kisõrsi u. 7.

132/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

45546202126

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 200

8258, Badacsonytomaj, Kisõrsi u. 7.

elnevezése: Pálffy Mihályné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 290/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.07.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dr. Faragó Gáborné

címe:

1024 Budapest , Fillér u. 16.

székhelye:

1024 Budapest , Fillér u. 16.

135/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1006/1

8258, Badacsonytomaj, Római út 42.

elnevezése: Dr. Faragó Gáborné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

BT. 304/2002.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.07.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tóth Anna

címe:

7200 Dombóvár, Liget u. 19.

székhelye:

7200 Dombóvár Liget u. 19.

140/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76550177119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 826

8258, Badacsonytomaj, Szõlõhegyi u. 1.

elnevezése: Vajkai Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

2016.06.20.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/235-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szántai Ferencné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7.

142/2011

8344641608

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

63524222139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2480

8258, Badacsonytomaj, Széchenyi u. 7.

elnevezése: Szántai Ferencné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt. 414/2003.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.08.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Caza Living Kft.

címe:

1114 Budapest , Mészöly u. 7.

székhelye:

1114 Budapest, Mészöly u. 7.

147/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109950549

23049099243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

230490995510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 021/10

8258, Badacsonytomaj, Római út 203.

elnevezése: Óbester Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.04.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/434/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.04.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bewital Bt.

címe:

9228 Halászi , Damjanich u. 28.

székhelye:

9228 Halászi , Damjanich u. 28.

151/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0806002117

22417394208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

224173944638212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0260/13

8257 Badacsonytomaj, Klastrom u. 7.

elnevezése: Oázis a Klastromhoz Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.10.

módosítása:

2016.05.10.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

14

az ágyak száma:

48

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/465/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Badacsony Bakator Borház

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 208.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 208.

azonosító száma:

152/2011

cégjegyzékszáma:

1909513765

23271030219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

232710305510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 9

8258, Badacsonytomaj, Balaton u. 20.

elnevezése: Vulcanus Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/472-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Túra-Autó

címe:

5100 Jászberény , Szentkúti tér 12.

székhelye:

5100 Jászberény , Szentkúti tér 12.

153/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1609013094

23318119216

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

233181198553113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1324

8261 Badacsonytomaj, Római út 204.

elnevezése: Túra-Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

25

az ágyak száma:

56

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/450-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Rezes Miklós

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 226.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 226.

154/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74732058139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1409

8261 Badacsonytomja, Római út 226.

elnevezése: Ilona Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/481-1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Varga Lászlóné

címe:

7621 Pécs , József A. u. 13.

székhelye:

7621 Pécs , József A. u. 13.

155/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000

8261 Badacsonytomaj, Római út 145.

elnevezése: Varga Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B19/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dr. Benda Balázs

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 142.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 142.

156/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000

8261 Badacsonytomaj, Római út 128.

elnevezése: Dr. Benda Balázs

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 21/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Nikolett

címe:

8315 Gyenediás , Lõtéri u.. 46.

székhelye:

8315 Gyenediás , Lõtéri u.. 46.

157/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1276

8261Badacsonytomaj, Park u. 25.

elnevezése: Nagy Nikolett

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 29/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kovács Lászlóné

címe:

8900 Zalaegerszeg , Kazinczy u. 13.

székhelye:

8900 Zalaegerszeg , Kazinczy u. 13.

160/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 27.

elnevezése: Kovács Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 34/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Zabó Jánosné

címe:

8400 Ajka , Padragi u. 97.

székhelye:

8400 Ajka , Padragi u. 97.

163/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 906

8261 Badacsonytomaj, Panoráma u. 7.

elnevezése: Zabó Jánosné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 38/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Istvánné

címe:

9700 Szombathely , HUszár u. 75.

székhelye:

9700 Szombathely , HUszár u. 75.

167/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1136/2

8261Badacsonytomaj, Füge köz 7.

elnevezése: Nagy Istvánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 61/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Makra Krisztián

címe:

8300 Tapolca , Béke tér 42.

székhelye:

8300 Tapolca , Béke tér 42.

168/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1562/3

8261 Badacsonytomaj, Hamvas B. u. 10.

elnevezése: Makra Krisztián

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 64/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Korbély Lászlóné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 3.

170/2011

8363220221

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1142

8261 Badacsonytomaj, Fühe köz 3.

elnevezése: Korbély Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/486-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

137

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Baracskai Mariann

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 186.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 186.

171/2011

8418832215

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1305

8261 Badacsonytomaj, Római út 186.

elnevezése: Pool Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.14.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/565/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dala Imre

címe:

9700 Szombathely , Maros u. 1.

székhelye:

9700 Szombathely , Maros u. 1.

175/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Szegedy R. u. 79.

elnevezése: Dala Imre

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 89/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hegedüs Imre

címe:

9342 Mihályi , Hunyadi út 23.

székhelye:

9342 Mihályi , Hunyadi út 23.

178/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 50.

elnevezése: Hegedüs Imre

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 106/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mészáros Gézáné

címe:

9362 Himód , Dózsa Gy. u. 112.

székhelye:

9362 Himód , Dózsa Gy. u. 112.

181/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 978/4

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 5.

elnevezése: Mészáros Gézáné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 116/1997

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Stedra jenõ

címe:

8300 Tapolca , Fõ tér 12.

székhelye:

8300 Tapolca , Fõ tér 12.

182/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: Stedra Jenõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 123/1998

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.01.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Péter Szabolcs

címe:

9933 Õrimogyoród , Rákóczi u. 7.

székhelye:

9933 Õrimogyoród , Rákóczi u. 7.

187/2011

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1260

8261 Badacsonytomaj, Park u. 55.

elnevezése: Péter Szabolcs

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 136/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.02.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mikes Tivadar

címe:

8258 Ausztria , xxx

székhelye:

8258 Ausztria ,

190/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Móricz Zs. u. 32.

elnevezése: Mikes Tivadar

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 140/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.05.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Albrecht Bt.

címe:

1088 Budapest , Krúdy u. 2.

székhelye:

1088 Budapest , Krúdy u. 2.

191/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 909/1

8261 Badacsonytomaj, Panoráma u. 9.

elnevezése: Albrecht Bt.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 149/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.06.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Majsa Irén

címe:

1087 Budapest , Fiumei u. 10.

székhelye:

1087 Budapest , Fiumei u. 10.

192/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 03/10

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy S. u. 14.

elnevezése: Majsa Irén

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 161/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.07.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy János

címe:

7305 Komló , Fõ u. 54.

székhelye:

7305 Komló , Fõ u. 54.

194/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 945/2

8261 Badacsonytomaj, Római út 133.

elnevezése: Nagy János

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 164/1998.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.09.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gründer és Társa Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj , Római út 247.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj , Római út 247.

196/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1578

8261 Badacsonytomaj, Római út 247.

elnevezése: Gründer és Társa

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 167/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.03.29.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Béla

címe:

8300 Tapolca , Móricz Zs. u. 54.

székhelye:

8300 Tapolca , Móricz Zs. u. 54.

201/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1562/3

8261 Badacsonytomaj, Hamvas B. u. 10.

elnevezése: Németh Béla

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 185/1999

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Péter László

címe:

9933 Õrimogyoród, Rákóczi F. u. 7.

székhelye:

9933 Õrimogyoród, Rákóczi F. u. 7.

202/2011

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1260

8261 Badacsonytomaj, Park u. 55.

elnevezése: Péter László

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 187/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Lajos

címe:

9700 Szombathely , Söptei u. 2.

székhelye:

9700 Szombathely , Söptei u. 2.

203/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Móricz Zs. u. 47.

elnevezése: Horváth Lajos

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 189/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vígné Nagy Pálma

címe:

9400 Sopron , Ferenczy út 35.

székhelye:

9400 Sopron , Ferenczy út 35.

206/2011

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1375

8261 Badacsonytomaj, Õsz u. 8.

elnevezése: Vígné Nagy Pálma

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 193/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.08.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Schremzer Bt.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kéknyelû u. 3.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kéknyelû u. 3.

207/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Kéknyelû u. 3.

elnevezése: Schremzer Bt.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 195/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.08.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Albert László

címe:

8400 Ajka , Domb u. 11.

székhelye:

8400 Ajka , Domb u. 11.

209/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1356

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 37.

elnevezése: Albert László

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 202/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.06.27.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gerencsérné Budai Zsuzsanna

címe:

8300 Tapolca , Vajda J. u. 98.

székhelye:

8300 Tapolca , Vajda J. u. 98.
00000000

azonosító száma:

210/2011

cégjegyzékszáma:

75513669139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1279

8261 Badacsonytomaj, Park u. 19.

elnevezése: Gerencsérné Budai Zsuzsanna

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 205/2000.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.07.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Skav Trnas Kft.

címe:

8258 Budapest , Gyöngyösi út 13.

székhelye:

8258 Budapest , Gyöngyösi út 13.

213/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 3.

elnevezése: Skav Trans Kft.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 213/2001.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.05.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Udvarhelyiné Reményi Krisztina

címe:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 8.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 8.
00000000

azonosító száma:

216/2011

cégjegyzékszáma:

76716119142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1164

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 8.

elnevezése: Udvarhelyiné Reményi Krisztina

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 225/2002.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.05.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Józsefné

címe:

3508 Miskolc , Rodostó u. 20.

székhelye:

3508 Miskolc , Rodostó u. 20.

217/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1340/2

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 29.

elnevezése: Horváth Józsefné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 337/2004.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.07.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Alemagna és Alemagna Kft.

címe:

2500 Esztergom , Csenkelyi híd 10.

székhelye:

2500 Esztergom , Csenkelyi híd 10.
0000000

azonosító száma:

218/2011

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1282

8261 Badacsonytomaj, Park u. 13.

elnevezése: Alemagna

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 343/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.05.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szeredi Zita

címe:

2092 Dunkaszi , Szanatórium köz 10.

székhelye:

2092 Dunkaszi , Szanatórium köz 10.

219/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

64227825133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: xx

8261 Badacsonytomaj, Római út 117.

elnevezése: Szeredi Zita

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 345/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.06.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Reményi Fanni

címe:

1033 Budapest , Folyamõr u. 2.

székhelye:

1033 Budapest , Folyamõr u. 2.

220/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75550727139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1164

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 9.

elnevezése: Reményi Fanni

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 346/2005.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.06.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

161

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Guvill Bau Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 246.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 246.

221/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11520014219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1475

8261 Badacsonytomaj, Római út 246.

elnevezése: Rozi Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

2011.08.02.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

15

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 350/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Debreceni Alma Mater Alapítvány

címe:

4225 Debrecen , Alkotás u. 75.

székhelye:

4225 Debrecen , Alkotás u. 75.
00000000

azonosító száma:

224/2011

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 391/4

8261 Badacsonytomaj, Római út 171.

elnevezése: Debreceni Alma Mater

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 354/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.06.29.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Ágnes

címe:

8300 Tapolca , Kossuth L. u. 62.

székhelye:

8300 Tapolca , Kossuth L. u. 62.

225/2011

8375513393

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75556541139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1210/1

8261 Badacsonytomaj. Park u. 62.

elnevezése: Terasse Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.04.27.

módosítása:

2012.05.03.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 355/2006.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.07.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Börörndiné Szabó Tímea

címe:

8400 Ajka , Alkotmány u. 31.

székhelye:

8400 Ajka , Alkotmány u. 31.
000000000

azonosító száma:

227/2011

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1555

8261 Badacsonytomaj, Hamvas Béla u. 1.

elnevezése: Böröndiné Szabó Tímea

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 363/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.01.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Osbáth Sándor

címe:

8900 Zalaegerszeg , Alsójánkahegyi

székhelye:

8900 Zalaegerszeg , Alsójánkahegyi

230/2011

8281674350

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 934/4

8261 Badacsonytomaj, Pöltenberg u. 4.

elnevezése: Osbáth Sándor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 372/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.08.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Krániczné Böde Erzsébet

címe:

8360 Keszthely , Fodor u. 14.

székhelye:

8360 Keszthely , Fodor u. 14.
00000000

azonosító száma:

232/2011

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1994/5

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 21.

elnevezése: Krániczné Böde Erzsébet

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 4/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.10.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bölecz Lászlóné

címe:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 55.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 55.

234/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2038/6

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 55.

elnevezése: Bölecz Lászlóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 13/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

regényi Antalné

címe:

8400 Ajka , Fõ u. 8.

székhelye:

8400 Ajka , Fõ u. 8.

239/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1851

8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 5.

elnevezése: Regényi Antalné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 42/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Földvári Ferencné

címe:

2220 Vecsés , Fõ u. 16.

székhelye:

2220 Vecsés , Fõ u. 16.

246/2011

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2024

8257 Badacsonytomaj, Kemoing u. 7.

elnevezése: Földvári Ferencné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 80/1198

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.07.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bortermelõ Kft.

címe:

8257 Badacsonytomaj, Székely dülõ 13.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Székely dülõ 13.

251/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0242/14

8257 Badacsonytomaj, Székely dülõ 13.

elnevezése: Bortermelõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 106/2000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2000.09.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Barcza Bernadetta

címe:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 60.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 60.

258/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75538112139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2035

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 60.

elnevezése: Barcza Bernadett

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 120/2003.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.05.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Frider Ferencné

címe:

8551 Nagygyimót , Táncsics M. u. 1.

székhelye:

8551 Nagygyimót , Táncsics M. u. 1.

260/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2054/1

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 11.

elnevezése: Frider Ferencné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B8 122/2003

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.07.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

DRV Zrt.

címe:

8600 Siófok , Tanácsház u. 7.

székhelye:

8600 Siófok , Tanácsház u. 7.

262/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2026

8257 Badacsonytomaj, Kemping u. 3.

elnevezése: DRV Zrt.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 127/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.09.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Csillag Edit

címe:

8300 Tapolca , Barackvirág u.

székhelye:

8300 Tapolca , Barackvirág u.

264/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73047009139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2036

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 59.

elnevezése: Csillag Edit

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 130/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sipos Borház Kft.

címe:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23

265/2011

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

13517324119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2040/3

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 23.

elnevezése: Sipos Borház Kft.

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bö 132/2008

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.05.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

176

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Chlader Julius

címe:

9225 Dunakiliti , Villa köz 5.

székhelye:

9225 Dunakiliti , Villa köz 5.

268/2011

005828

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2400

8258 Badacsonytomaj, Erdõs u. 43.

elnevezése: Extra Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/552-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

177

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pigál Kft.

címe:

8500 Pápa , Hatodik u. 57.

székhelye:

8500 Pápa , Hatodik u. 57.

270/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909001020

10405028219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

104050285510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1842

8257 Badacsonytomaj, Szõlõ u. 16.

elnevezése: Pigál Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

87/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.01.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

178

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Gyuláné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9.

272/2011

8344693616

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75665508119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2481

8258, Badacsonytomaj, Széchenyi u. 9.

elnevezése: Nagy Gyuláné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.04.

módosítása:

2016.04.22.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 444/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.07.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

179

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Józsefné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 27.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 27.

275/2011

8312232931

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75667397139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2501

8258, Badacsonytomaj, Széchenyi u. 27.

elnevezése: Kati Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.11.

módosítása:

2014.04.03.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/627-/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.07.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

180

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Éva

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 50.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 50.

280/2011

8418620099

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2284/5

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 50.

elnevezése: Horváth Éva

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 436/2006

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.08.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

181

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pass Donát

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 11.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 11.

281/2011

8446262339

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 282

8258, Badacsonytomaj, József A. u. 11.

elnevezése: Pass Donát

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 437/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.04.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

182

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Barna Tamás

címe:

9700 Szombathely , Szent Márton 22.

székhelye:

9700 Szombathely , Szent Márton 22.

282/2011

8293622849

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1096

8258, Badacsonytomaj, Napsugár u. 14.

elnevezése: Barna Tamás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 438/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

183

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Lukács Ottóné

címe:

9652 Nick , Rákóczi u. 58.

székhelye:

9652 Nick , Rákóczi u. 58.

283/2011

824722221

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1123

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 20.

elnevezése: Lukács Ottóné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 439/2007.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.05.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

184

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gacsári Kiss Jánosné

címe:

8258 Szentes , Szent Anna u. 13.

székhelye:

8258 Szentes , Szent Anna u. 13.

284/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1066

8258, Badacsonytomaj, Római 92.

elnevezése: Gacsári Kiss Jánosné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 442/2007

Az engedély
kiállításának dátuma:

2007.06.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

185

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Osváth Zoltánné

címe:

8200 Veszprém , Batthyány u. 16.

székhelye:

8200 Veszprém , Batthyány u. 16.

288/2011

8296194031

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 710

8258, Badacsonytomaj, Iskola u. 4.

elnevezése: Osváth Zoltánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 457/2008.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.07.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

186

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Pintér Valéria

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 31.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 31.

289/2011

8339642405

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

71692311139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 435

8258, Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 31.

elnevezése: Pintér Valéria

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 459/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.03.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

187

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

GEPROBOX Kft.

címe:

9444 Fertõszentmiklós, Kolozsvár u. 33.

székhelye:

9444 Fertõszentmiklós, Kolozsvár u. 33.

290/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

14383504208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2381/2

8258, Badacsonytomaj, Erdõs u. 19.

elnevezése: Seja Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

2015.07.16.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 462/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.05.13.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

188

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Orlik János

címe:

6050 Lajosmizse, Mizse u. 583.

székhelye:

6050 Lajosmizse, Mizse u. 583.

292/2011

8398933666

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 897/2

8258, Badacsonytomaj, Szõlõhegyi u. 22.

elnevezése: Orlik János

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 469/2009.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.07.02.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

189

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy és Társa Bt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

295/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

27239041219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 36/1.

8258, Badacsonytomaj, Hõsök tere 1.

elnevezése: Nagy és Társa

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

2017.08.29.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

15

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 232/1999.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1999.07.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

190

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Magyar Posta Zrt.

címe:

1120 Budapest , Krisztina körút 6-8.

székhelye:

1120 Budapest, Krisztina körút 6-8.

297/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

10901223119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2494

8258, Badacsonytomaj, Kert u. 10.

elnevezése: Magyar Posta

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.13.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

197/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.12.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

191

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Franz Posch Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 13/A.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 13/A.

298/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909500914

11323068219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1335/1

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 23.

elnevezése: Franz Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/641-3/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.07.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

192

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kozári Kálmánné

címe:

7400 Kaposvár , Zárda u. 7.

székhelye:

7400 Kaposvár , Zárda u. 7.

299/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1349

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 33.

elnevezése: Kozári Kálmánné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 5/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

193

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tatai Lajosné

címe:

9028 Gyõr , Vak B. u. 17/B.

székhelye:

9028 Gyõr , Vak B. u. 17/B.

300/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1156

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 13.

elnevezése: Tatai Lajosné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

B 4/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

194

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Konkoly Ibolya

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 5.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 5.

304/2011

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/15

8258, Badacsonytomaj, Nyárfa u. 5.

elnevezése: Konkoly Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.08.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

Bt 156/1997.

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.11.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

195

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabó Tibor

címe:

9915 Nádasd, Petõfi u. 107/1.

székhelye:

9915 Nádasd, Petõfi u. 107/1.

305/2011

8416280258

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76263862138

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1260

8261 Badacsonytomaj, Park u. 57.

elnevezése: Szabó Tibor Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.08.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/661-3/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.08.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

196

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabó László

címe:

8000 Székesfehérvár , Ipoly u. 140/B.

székhelye:

8000 Székesfehérvár , Ipoly u. 140/B.

3/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

03914901

46177841127

adószáma:

461778418291231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1456/2

8261, Badacsonytomaj, Pauler Ákos u. 8.

elnevezése: Szacser Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.04.12.

módosítása:

2014.04.24.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/369/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.04.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

197

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Járfás Norbert

címe:

6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király körút 31.

székhelye:

6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király körút 31.

4/2012

8427490690

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

71215871123

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 978/4

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 2.

elnevezése: Járfás Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.07.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/406-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

198

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kuria Sándor

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park utca 33.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park utca 33.

6/2012

8333214770

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77084327151

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1272

8261 Badacsonytomaj, Park utca 33.

elnevezése: Kúria

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.07.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/410-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

199

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vulcanvin Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római út 78.

7/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909504324

11672290219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1234

8261 Badacsonytomaj, Római út 170.

elnevezése: Hotel Neptun

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
X szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

16

az ágyak száma:

36

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/441-2/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

200

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Orbán Klára

címe:

8229 Csopak , Hankóczi J. u. 2.

székhelye:

8229 Csopak , Hankóczi J. u. 2.

8/2012

8346142978

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000001100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1304

8261 Badacsonytomaj, Egry sétány 5.

elnevezése: Orbán Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.16.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/428-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.16.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

201

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Thermix Beton Kft.

címe:

8200 Veszprém , Házgyári u. 28.

székhelye:

8200 Veszprém , Házgyári u. 28.

9/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909509984

14154597219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

141545972363113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1161

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 12.

elnevezése: Patent Hostel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.22.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/450-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

202

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

La-Vita Kft.

címe:

1067 Budapest, Hunyadi tér 7.

székhelye:

1067 Budapest, Hunyadi tér 7.

11/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109565027

12206942242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 031/10

8258, Badacsonytomaj, Tatay Sándor utca 2.

elnevezése: Thomay Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/-1/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

203

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tompos Zsolt

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1.

13/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5279798

53884075239

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 925/4

8261 Badacsonytomaj, Kossuth u. 1.

elnevezése: Bacchus Aaprtman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.18.

módosítása:

2014.07.09.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

13

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/504-3/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

204

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tarlós Gyuláné

címe:

7775 Magyarbóly, Jókai u. 11.

székhelye:

7775 Magyarbóly, Jókai u. 11.

14/2012

8299711533

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1105

8258, Badacsonytomaj, Strand u. 23.

elnevezése: Kis-szállásom"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/513-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

205

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

La Vita Kft.

címe:

1067 Budapest , Hunyadi tér 7.

székhelye:

1067 Budapest , Hunyadi tér 7.

15/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109565027

12206942242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 031/10

8261 Badacsonytomaj, Tatay Sándor u. 2.

elnevezése: Thomay Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/507-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

206

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy János Sándorné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római út 133.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 133.

17/2012

8302204064

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1007/A/1.

8258, Badacsonytomaj, Római út 40/A.

elnevezése: Erzsébet Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.07.06.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/536-3/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.07.06.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

207

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kocsis Imréné

címe:

9362 Himód, Rákóczi u. 1.

székhelye:

9362 Himód, Rákóczi u. 1.

18/2012

8262700295

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 968/1

8261 Badacsonytomaj, Kápolna u. 7.

elnevezése: Kocsis Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.07.09.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/559-1/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.07.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

208

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kalo-Info bt.

címe:

6331 Foktõ, Kossuth u. 47.

székhelye:

6331 Foktõ, Kossuth u. 47.

19/2012

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0306113081

21942130203

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

219421306311212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1442

8261 Badacsonytomaj, Római út 236.

elnevezése: Király Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.08.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/587-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.08.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

209

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Ferenc

címe:

8400 Ajka , Árpád u. 9/A.

székhelye:

8400 Ajka , Árpád u. 9/A.

20/2012

8273351041

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75637149139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 797

8258, Badacsonytomaj, palackozó út 7.

elnevezése: Nagy Ferenc Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.07.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/572-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.07.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

210

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Börcsök Lászlóné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj Muskotály u. 4.

23/2012

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

77994996139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1414

8261 Badacsonytomaj, Muskotály u. 4.

elnevezése: Börcsök Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.08.10.

módosítása:

2015.02.04.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/637-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.08.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

211

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vavra László

címe:

1039 Budapest, Máytás király u. 59.

székhelye:

1039 Budapest, Máytás király u. 59.

24/2012

8315710559

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1258

8261 Badacsonytomaj, Park utca 61.

elnevezése: Fészek Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.08.14.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/639-3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.08.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

212

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hilltop Logisztikai Kft.

címe:

1042 Budapest, Árpád u 51-53.

székhelye:

1042 Budapest, Árpád u 51-53.

1/2013

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109695833

12631368241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

126313685229113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1312

8258, Badacsonytomaj Egry sétány 8.

elnevezése: Kapri Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.01.31.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.01.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bakonyi Antal

címe:

8258 Badacsonytomaj Petõfi u 38., Petõfi u 38.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u 38.

2/2013

8301490896

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79177719139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 268

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: Bakonyi Antal szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.02.07.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.02.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Páros Zoltán

címe:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u 16.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u 16.

3/2013

8356572460

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79113663139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 345

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: " Sandra vendégház "

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.03.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.03.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Rácz Vivien

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 20.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 20.

4/2013

8453372934

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2284/11

8258, Badacsonytomaj Nyárfa u. 20.

elnevezése: Rácz Vivien szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Czétényi Marianna

címe:

8258 Badacsonytomaj, Római u. 198.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római u. 198.

5/2013

8371901542

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1316

8258, Badacsonytomaj Római u . 198

elnevezése: Czétényi Marianna szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.09.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

5/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.09.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Németh Judit

címe:

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 40

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Mandulás u. 40

7/2013

8344824540

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79223700139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1907

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: Panoráma Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.08.01.

módosítása:

2017.09.15.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.08.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mékli Károly

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 23.

8/2013

00000000001

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74742604119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2499

8258, Badacsonytomaj Széchenyi u. 23.

elnevezése: Berni Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.08.29.

módosítása:

2017.08.24.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.08.29.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Intermetall Kft.

címe:

9323 Jobaháza, Vasut u. 283.

székhelye:

9323 Jobaháza, Vasut u. 283.

1/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0809003586

11129383208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

111293832453113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1069

8258, Badacsonytomaj Római út 94.

elnevezése: IM Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.02.21.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.02.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Villa Sandahl Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római u 203/I

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római u 203/I

2/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909507746

13325121219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

133251210125113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 023/19/A

8258, Badacsonytomaj Római u 203/I

elnevezése: Sandahl Rezidencia

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.03.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.03.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szõke Gábor

címe:

8258 Badacsonytomaj , Széchenyi u. 13.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 13.

3/2014

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54068229139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2483

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: Kati Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.03.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.03.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bödecs Jánosné

címe:

9342 Mihályi , Kisfaludy u 72.

székhelye:

9342 Mihályi , Kisfaludy u 72.

7/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

35894543

72316872128

adószáma:

723168725520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1212/2

8261 Badacsonytomaj Park u. 54.

elnevezése: Bödecs Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.03.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.03.19.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Krisztián

címe:

1174 Budapest , Rákosmezei Repülõk útja 22/A

székhelye:

1174 Budapest Rákosmezei Repülõk útja 22/A

8/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

36268489

66582993142

adószáma:

665829937711231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 058/39

8258, Badacsonytomaj Kõfejtõ u. 8.

elnevezése: Máté Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.14.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.03.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Tamás Lászlóné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 53.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József A. u. 53.

9/2014

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79467443139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 333

8258, Badacsonytomaj József A. u 53.

elnevezése: Szilvia-Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

9/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.04.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

225

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

K&B Kristály Patika Kft.

címe:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 14.

székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 14.

10/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2009070649

22710549220

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

227105494773113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1286

8261 Badacsonytomaj Park u. 5-7.

elnevezése: Hotel Halászkert

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
X szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

45

az ágyak száma:

96

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

10/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.04.28.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

226

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

B 1237 Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 22.

11/2014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909512560

14061613219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

140616134410113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1237

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: HOTEL BONVINO

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.04.30.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
X szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

48

az ágyak száma:

96

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

11/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.04.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

227

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Cseh Ervin

címe:

8257 Badacsonytomaj, Kemping u. 10.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Kemping u. 10.

12/2014

000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75500210139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2012/1

8257 Badacsonytomaj Kemping u. 10.

elnevezése: Márti Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.05.05.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

12/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

228

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Béláné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 6.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 6.

13/2014

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74791622139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/27

8258, Badacsonytomaj Nyárfa 6.

elnevezése: Nagy Béláné

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.05.05.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

13/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

229

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Linczmajer János

címe:

8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/c.

székhelye:

8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/c.

14/2014

8335442479

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73009579139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 69/A/2

8258, Badacsonytomaj Vasút u. 5-7.

elnevezése: Villa-Róza

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.05.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

14/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.05.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

230

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szeremleyné Koncz Krisztina

címe:

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 7.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Kisfaludy u. 7.

15/2014

0000000000000 cégjegyzékszáma:

azonosító száma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 041/36

8261 Badacsonytomaj Kisfaludy u. 7.

elnevezése: Szeremley Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.11.

módosítása:

2016.03.17.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

15/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

231

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szerémi Nóra

címe:

8300 Tapolca Pacsirta u. 37., Pacsirta u. 37.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római út 128

16/2014

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79759409139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1135

8258, Badacsonytomaj Római u. 128.

elnevezése: Borsányi Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.30.

módosítása:

2017.01.09.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

16/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

232

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mádl Éva

címe:

8261 Badacsonytomaj, Panoráma u. 14.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Panoráma u. 14.

17/2014

8337874317

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 911/19

8258, Badacsonytomaj Panoráma u. 14.

elnevezése: Éva Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.07.21.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

17/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.07.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

233

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kondor János

címe:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 21.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 21.

18/2014

8317904660

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2487/1

8258, Badacsonytomaj Széchenyi u. 21.

elnevezése: Kondor Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.01.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

18/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.11.14.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

234

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Majerné Gulácsi Tünde

címe:

8261 Badacsonytomaj, Egry József sétány 7

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Egry József sétány 7

1/2015

8364651579

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1332

8261 Badacsonytomaj Egry József sétány 7.

elnevezése: Katica Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.03.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

235

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Teke Jenõ

címe:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

székhelye:

9675 Bögöte, Szabadság u. 56.

2/2015

8420093645

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1454/2

8261 Badacsonytomaj Pauler Ákos u. 12.

elnevezése: Teke Jenõ szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.02.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.02.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

236

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Krisztin N. Lászlóné

címe:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 5.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Füge köz 5.

3/2015

8340113844

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1166/2

8258, Badacsonytomaj Füge köz 5.

elnevezése: Krisztin Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.01.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.02.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

237

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Rácz Attiláné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 8.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Nyárfa u. 8.

4/2015

8345431437

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52529261139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2287/26

8258, Badacsonytomaj Nyárfa u. 8.

elnevezése: Rácz Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.02.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.02.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

238

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kleinhancz Tímea

címe:

8447 Ajkarendek Napraforgó u. 6., Napraforgó u. 6.

székhelye:

8447 Ajkarendek Napraforgó u. 6., Napraforgó u. 6.

6/2015

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1457

8261 , Badacsonytomaj Pauler Ákos u. 6

elnevezése: Kleinhanz Tímea szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.31.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

6/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.03.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

239

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Süle Zsolt

címe:

8500 Pápa, Kertész u. 12.

székhelye:

8500 Pápa, Kertész u. 12.

8/2015

8383973950

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1989

8257 Badacsonytomaj Szépvölgyi u. 5

elnevezése: Süle Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.05.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

240

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Mehrmann Jean

címe:

9019 Gyõr, Gyirmóti u. 2/B

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Római u. 83

9/2015

0000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 819/1

8258, Badacsonytomaj Római u. 83.

elnevezése: Mehrmann szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.05.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

9/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

241

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Úrvölgyi Judit

címe:

8258 Badacsonytomaj, Szent Donát u. 14.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Szent Donát u. 14.

11/2015

00000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 063/8

8258, Badacsonytomaj Szent Donát u. 14.

elnevezése: Márika -ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.04.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

11/5015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

242

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gerencsér Tamás

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 19.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 19.

12/2015

8425882257

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52966358139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8258, Badacsonytomaj

hrsz.: 1260

Park u. 55.

elnevezése: Tiszafa Nyaraló

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

12/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

243

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

AERO Kft.

címe:

6728 Szeged, Vágány u. 3.

székhelye:

6728 Szeged, Vágány u. 3.

13/2015

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0609000706

adószáma:

10481882206

vállalkozói nyilvántartási száma:

104818826810113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0303/1

8261, Badacsonytomaj

elnevezése: Badacsony Camping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.23.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:

300

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

13/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

244

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Morváné Cserna Anett

címe:

2721 Pilis, Rákóczi u. 30.

székhelye:

2721 Pilis, Rákóczi u. 30.

16/2015

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52584868143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2378

8258, Badacsonytomaj Erdõs u. 13.

elnevezése: Tornác Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.06.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

16/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.06.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

245

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szántai Orsolya

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u.26.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u.26.

17/2015

8451630693

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

21757161106

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 458

8258, Badacsonytomaj

elnevezése: Villa Badacsony

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.09.04.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/478-4/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.09.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

246

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

címe:

8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

18/2015

0000000000

15733940219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

157339408411321

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2488/5

8258, Badacsonytomaj Kert u. 8.

elnevezése: Tatay Sándor Általános Iskola szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.10.21.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

18/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.10.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

247

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Balaton Consults Finn-Magyar Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 5.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Badacsonyi u. 5.

azonosító száma:

1/2016

cégjegyzékszáma:

1909500052

10537165219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

105371655590113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 832

8258, Badacsonytomaj Badacsonyi u. 5.

elnevezése: Finnlak

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.03.22.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.03.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

248

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gaál Tamás

címe:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 21/A

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 21/A

2/2016

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1107

8258, Badacsonytomaj Strand u. 21/A

elnevezése: Gaál Tamás szálláshelye

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.03.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.03.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

249

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Molnár József

címe:

2085 Pilisvörösvár , Iskola u. 4/a

székhelye:

2085 Pilisvörösvár , Iskola u. 4/a

3/2016

8317764842

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 911/15

8258, Badacsonytomaj Panoráma u. 2.

elnevezése: Szivárvány vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.06.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

3/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.04.06.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

250

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szûcs Katalin

címe:

6782 Mórahalom, Szegedi u. 7.

székhelye:

6782 Mórahalom, Szegedi u. 7.

4/2016

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76075065126

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1335/5

8261 Badacsonytomaj Egry sétány 22.

elnevezése: Liliana Apartman és csónakház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

4/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.04.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

251

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fedõné Világos Renáta

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

5/2016

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53385040139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 379

8258, Badacsonytomaj Petõfi u. 72.

elnevezése: Anikó Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.12.

módosítása:

2017.04.27.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

5/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

252

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Török Tamás és Társa Bt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 17.-18.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj Egry sétány 17.-18.
000000000

azonosító száma:

6/2016

cégjegyzékszáma:

1906509530

25077344219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1331/2

8258, Badacsonytomaj Egry sétány 17-18.

elnevezése: Csabagyöngye Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

6/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

253

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bubics Marianna

címe:

1138 Budapest, Párkány u. 28.

székhelye:

1138 Budapest, Párkány u. 28.

7/2016

000000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

67585377141

adószáma:

50448090

vállalkozói nyilvántartási száma:

675853775610231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 706

8258, Badacsonytomaj Római u. 1.

elnevezése: Bor& Breakfast Hostel Badacsony

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.26.

módosítása:

2016.06.16.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

254

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Váli Péter

címe:

8257 Badacsonytomaj, Major u. 56.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Major u. 56.

8/2016

8383490763

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0163/3

8258, Badacsonytomaj Major u. 56.

elnevezése: Válilak

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.23.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.23.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

255

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Barcza Sára

címe:

8257 Badacsonytomaj, Füredi u 61.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Füredi u 61.

9/2016

8455392452

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2030

8258, Badacsonytomaj Füredi u. 61.

elnevezése: Tölgy Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.10.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

9/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.10.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

256

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Molnár József

címe:

2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 4/A

székhelye:

2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 4/A

10/2016

8317764842

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1211

8261, Badacsonytomaj Park u. 56

elnevezése: Római Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

10/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

257

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Franciskovics Lajos Istvánné

címe:

6430 Bácsalmás, Oltványi u. 20.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Kemping u. 36.

13/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9096232

64231646123

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1995/5

8257, Badacsonytomaj Kemping u. 36.

elnevezése: Zolkó fogadó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.27.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

231/2011 Csõke Zoltán

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.01.01.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

258

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bödecs Jánosné

címe:

9342 Mihályi , Kisfaludy u 72.

székhelye:

9342 Mihályi , Kisfaludy u 72.

14/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

35894543

72316872128

adószáma:

723168725520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1214

8261, Badacsonytomaj Park u. 50

elnevezése: Levendula Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.22.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

14/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

259

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Váli Péter

címe:

1037 Budapest Jelen u. 174/2, Jelen u. 174/2

székhelye:

1037 Budapest Jelen u. 174/2, Jelen u. 174/2

15/2016

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76427778141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0163/12

8258, Badacsonytomaj Major u. 42.

elnevezése: Váli Fogadó

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.04.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

15/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

260

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Csikós Nagy Zsuzsanna

címe:

8257 Badacsonytomaj, Klastrom u. 5.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Klastrom u. 5.

16/2016

8292795197

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0260/11

8258, Badacsonytomaj Klastrom u. 5.

elnevezése: Zsuzsa Szállás

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.07.12.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

16/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.07.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

261

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Békássy János

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 156

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 156

17/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

5784882

53961057239

adószáma:

539610575630231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 039/11

8261, Badacsonytomaj Kisfaludy út 17.

elnevezése: Claire - Ház Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.08.22.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

17/2016.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.08.22.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

262

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Nagy Tímea

címe:

8300 Tapolca, Véndeki u. 31.

székhelye:

8300 Tapolca, Véndeki u. 31.

18/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50631373

67706033139

adószáma:

377060335610231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1323

8258, Badacsonytomaj Római u. 208.

elnevezése: Vulkán Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.08.25.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

18/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.08.25.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

dr. Szatmári Csaba József

címe:

1089 Budapest, Orczy út 14.

székhelye:

1089 Budapest, Orczy út 14.

19/2016

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50732797

67767801142

adószáma:

677678015520231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1038

8258, Badacsonytomaj Rózsa köz. 2.

elnevezése: Szatmári Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.10.17.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

19/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.10.17.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

264

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sóvári József

címe:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 10.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Strand u. 10.

1/2017

8307084458

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53710428139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1126

8258, Badacsonytomaj Strand u. 10.

elnevezése: Sóvári Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.01.04.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

1/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.01.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Nikolett

címe:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 42.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 42.

3/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50065303

67326693139

adószáma:

673266938690231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 17/2

8258, Badacsonytomaj Balaton u. 16.

elnevezése: Nikol Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.02.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

98/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Nikolett

címe:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 42.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 42.

4/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50065303

67326693139

adószáma:

673266938690231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 280

8258, Badacsonytomaj Petõfi u. 42.

elnevezése: Gizella Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.02.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

301/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Márton

címe:

9172 Gyõrzámoly, Akác u. 1

székhelye:

9172 Gyõrzámoly, Akác u. 1

5/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

16051103

65528532128

adószáma:

655285388559231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/16

8258, Badacsonytomaj József Attila u. 32.

elnevezése: Edit vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.21.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/371/2017. sz ügyirat

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

midiTourist Kft.

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 53.

6/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909000832

10232475219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

102324755520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 911/21

8258, Badacsonytomaj Panoráma u. 12,

elnevezése: Gizella Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.30.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

2/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.02.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szita Réka

címe:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 11.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Petõfi u. 11.

7/2017

8475871925

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53770745139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 512/2

8258, Badacsonytomaj Petõfi u. 11.

elnevezése: Szita Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.30.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

7/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.03.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Singer Krisztina

címe:

8258 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc u. 65.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc u. 65.

8/2017

0000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 054/50

8258, Badacsonytomaj Ibos Ferenc u. 65.

elnevezése: Krisztina Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.03.31.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

8/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

INGOL Bt.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Rózsa köz 17.

9/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1906502934

27258000119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

272580004649212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1056

8258, Badacsonytomaj Rózsa köz 17.

elnevezése: Lichneckert Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.26.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

121/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.11.02.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Dér Eszter

címe:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 88.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Park u. 88.

10/2017

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1181/2

8258, Badacsonytomaj Park u. 88.

elnevezése: Eszter-ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.26.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

43/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.10.12.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kondor Beáta

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. 18.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kodály Zoltán u. 18.

11/2017

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

67530250139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 454

8258, Badacsonytomaj Kodály Zoltán u. 18.

elnevezése: Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.26.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

11/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fedõné Világos Renáta

címe:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Hársfa u. 9.

12/2017

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53385040139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2251/5

8258, Badacsonytomaj Hársfa u. 9.

elnevezése: Reni Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.28.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

9

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

12/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.28.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

275

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Diószegi Ottó

címe:

2045 Törökbálint, Rákóczi u. 8.

székhelye:

2045 Törökbálint, Rákóczi u. 8.

13/2017

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54347692133

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1210/2

8261 Badacsonytomaj Park u. 60.

elnevezése: Bazalt Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.05.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

13/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.05.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

276

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szalai Péter

címe:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 168.

székhelye:

8261 Badacsonytomaj, Római u. 168.

14/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

34697013

33399256139

adószáma:

663992562511231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1225

8261 Badacsonytomaj Római u. 168.

elnevezése: Római Apartman és Horgászház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.08.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

14/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.08.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

277

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Áy Krisztina

címe:

8257 Badacsonytomaj, Fûzfa u. 9.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Fûzfa u. 9.

15/2017

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2167

8257 Badacsonytomaj Fûzfa u. 9.

elnevezése: Csónakos Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.18.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

7

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

15/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.18.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

278

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kövessi Péter

címe:

8300 Tapolca, Zrínyi u. 5.

székhelye:

8300 Tapolca, Zrínyi u. 5.

16/2017

000000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72499207139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1265

8261, Badacsonytomaj Park u. 47.

elnevezése: Menta Holiday Home

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.05.24.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

16/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.05.24.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

279

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Vallovits Vilmosné

címe:

8258 Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Kisörsi u. 22.

17/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

06222725

54305450139

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2500

8258, Badacsonytomaj Széchenyi u. 25.

elnevezése: Petra Apartmanház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

74/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

280

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Horváth Lászlóné

címe:

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 21.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 21.

18/2017

8330363953

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1752/2

8257 Badacsonytomaj Kisörshegyi u. 21

elnevezése: Panoráma Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.29.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

18/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.29.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

281

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

M&A Várlak Panzió Kft.

címe:

8258 Badacsonytomaj, Napsugár u. 10.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Napsugár u. 10.

19/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909519231

28119202119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

231192021396113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1094

8258, Badacsonytomaj Napsugár u. 10.

elnevezése: Várlak Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.29.

módosítása:

2017.09.27.

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

18

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

12/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.21.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

282

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Sötét Tiborné

címe:

8258 Badacsonytomaj, József Attila u. 24.

székhelye:

8258 Badacsonytomaj, József Attila u. 24.

20/2017

00000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 233/20

8258, Badacsonytomaj József Attia u. 24.

elnevezése: Aranykagyló Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.06.27.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

20/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.27.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

283

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

dr. Albert Mária Magdolna

címe:

3300 Eger, Cecey u. 45.

székhelye:

3300 Eger, Cecey u. 45.
000000000

azonosító száma:

21/2017

cégjegyzékszáma:

78254585130

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0248/20

8257 Badacsonytomaj Orgona u. 53.

elnevezése: 100 éves présház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

5

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

21/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.07.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

284

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kultúr Szektor Kft. (Jászai Henriett)

címe:

1021 Budapest , Napraforgó u. 7.

székhelye:

1021 Budapest , Napraforgó u. 7.

azonosító száma:

22/2017

cégjegyzékszáma:

0109205325

25194669241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

251946698551113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1715

8257 Badacsonytomaj Füredi u. 29.

elnevezése: Vánkos

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

22/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.06.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

285

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Full Fest Kft.

címe:

2898 Kocs, Kis u. 98.

székhelye:

2898 Kocs, Kis u. 98.

23/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1109023838

14816406211

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

148164065610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 027

8261 Badacsonytomaj Bogyay Lajos u. 3.

elnevezése: Villa Pátzay Borhotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.06.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
X szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

21

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

311/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.10.04.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

286

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Ferencziné Szentirmai Zsuzsanna

címe:

1223 Budapest , Tóke u. 11.

székhelye:

1223 Budapest Tõke u. 11.,
000000000000

azonosító száma:

24/2017

cégjegyzékszáma:

00000000100

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2195

8257 Badacsonytomaj Fûzfa u. 44.

elnevezése: Hétvégi faház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.11.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

24/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.11.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kápli Gyuláné

címe:

8400 Ajka, Padragi út 115.

székhelye:

8400 Ajka, Padragi út 115.

25/2017

8333292216

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

54397202139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 978/3

8261 Badacsonytomaj Kápolna u. 6

elnevezése: Kápli Szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.19.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

102/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.06.30.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Eat-Point Kft.

címe:

9371 Vitnyéd, Sport u. 12.

székhelye:

9371 Vitnyéd, Sport u. 12.

26/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0809026485

24976477208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

249764775610113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0121/24

8258, Badacsonytomaj Káptalantóti u (Vadvirág utca 8.)

elnevezése: Vadvirág Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.20.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

26/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.20.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Ábrahám László

címe:

9443 Petõháza , Kinizsi P. u. 39.

székhelye:

9443 Petõháza , Kinizsi P. u. 39.

27/2017

10000000

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72356414128

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1118

8258, Badacsonytomaj Strand u. 3.

elnevezése: Zöld Ház Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.07.26.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

27/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.07.26.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Hajnalka Apartman Kft.

címe:

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 64.

székhelye:

8257 Badacsonytomaj, Kisörshegyi u. 64.

28/2017

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1909518294

25482621119

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

254826215520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2729

8257 Badacsonytomaj Kisörshegyi u. 64.

elnevezése: Egyéb szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.03.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

77/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.08.03.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Cube Facility Management Kft.

címe:

9111 Tényõ, Radnóti Miklós u. 159.

székhelye:

9111 Tényõ, Radnóti Miklós u. 159.

azonosító száma:

29/2017

cégjegyzékszáma:

0809027985

22659853208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

226598538110113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 988/6

8261 Badacsonytomaj Római u. 159

elnevezése: Via Vino

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.08.31.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

29/2017

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.08.31.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Badacsonyi Apartman Kft.

címe:

9024 Gyõr, Magyar u. 9.

székhelye:

9024 Gyõr, Magyar u. 9.

azonosító száma:

30/2017

cégjegyzékszáma:

0809028476

25763735208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

257637356820113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 994

8258, Badacsonytomaj Római u. 177.

elnevezése: Badacsony Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.09.14.

módosítása:

megszûnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa
szálloda

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

14

kemping esetén a területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai
Az engedély száma:

30/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.09.15.

A tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és idõbeli korlátai:

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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