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:

Kanizsainé Kasza Veronika

címe:

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 33.

székhelye:

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 33.

1/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

1/2010

73006026139

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 139/20

8243, Balatonakali, Hóvirág utca 33.

elnevezése: Veronika Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.02.

módosítása:

2012.08.13.

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:

1/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.19.

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

KORVER HoNORIS Kft.
6/2012

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:

Koncz Imréné

címe:

8243 Balatonakali, Dörgicsei utca 5.

székhelye:

8243 Balatonakali, Dörgicsei utca 5.

2/2010

8283533444

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73041773129

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 148

8243, Balatonakali

elnevezése: -

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.02.

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:

2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.14.

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:

3

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ

címe:

1222 Budapest, Nagytétényi u. 31-33.

székhelye:

1222 Budapest, Nagytétényi u. 31-33.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

772541

3/2010

15772543243

adószáma:

157725439329322

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 186/2

8243, Balatonakali

elnevezése: Gyermeküdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.02.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

39

az ágyak száma:

200

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.05.31.

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:

4

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Fodor László

címe:

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 18.

székhelye:

3600 Ózd, Damjanich út 258

4/2010

559001

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73032452125

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 141/1

8243, Balatonakali, Dörgicsei u. 18

elnevezése: Fodor Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.06.09.

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:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.06.09.

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:

5

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Krajcz József

címe:

8243 Balatonakali, Vadvirág utca 3.

székhelye:

8243 Balatonakali, Vadvirág utca 3.

5/2010

75587336

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75587336139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 66/67

8243, Balatonakali

elnevezése: Krajcz Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.23.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

6/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.07.23.

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:

6

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Barabás Kinga

címe:

8243 Balatonakali, Pipacs utca 1.

székhelye:

8243 Balatonakali, Pipacs utca 1.

6/2010

8376224263

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

73075293139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 66/41

8243, Balatonakali

elnevezése: panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.07.23.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

5

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.07.23.

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:

7

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Rába Dominium Ingatlan Kft

címe:

9027 Gyõr, Budai u. 2-6.

székhelye:

9027 Gyõr, Budai u. 2-6.

azonosító száma:

7/2010

cégjegyzékszáma:

0809003164

10639157208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

106391576810113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0122/38

8243, Balatonakali-Fövenyes

elnevezése: Parti villa

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.08.09.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

7/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.08.09.

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:

8

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

VM DASZK Vépi Szakképzõ Iskola Ifjúsági Tábora

címe:

8243 Balatonakali, Dörgicsei u. 25.

székhelye:

7100 Szekszárd, Palán u. 19.

1/2011

XX/I 130/15/2010. cégjegyzékszáma:

azonosító száma:

15329918217

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

153299188532312

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 184

8243, Balatonakali, Dörgicsei u. 25.

elnevezése: Ifjúsági tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.25.

módosítása:

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:

75

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.25.

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:

9

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Budapest XVIII kerületi Vagyonkezelõ Részvénytársaság

címe:

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16

székhelye:

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2011

0110043324

12238051243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

122380517012114

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 185

8243, Balatonakali

elnevezése: XVIII kerületi Ifjusági tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.02.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

110

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.02.

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:

10

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Stumpf Istvánné

címe:

8243 Balatonakali, Uttörõ u. 11.

székhelye:

8243 Balatonakali, Uttörõ u. 11.

3/2011

8296133008

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

74947407139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 169

8243, Balatonakali

elnevezése: Stump Istvánné egyéb szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.15.

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:

3/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.07.15.

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:

11

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Farkas Tibor

címe:

8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u. 26.

székhelye:

8243 Balatonakali, Kossuth Lajos u. 26.

1/2012

8296304104

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

72162752139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 28

8243, Balatonakali, Kossuth Lajos u. 26.

elnevezése: Gergõ apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.14.

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:

1/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.14.

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:

12

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Budapest XVIII ker.Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

címe:

1184 Budapest, Üllõi ut 400.

székhelye:

1184 Budapest, Üllõi ut 400.
15518008243

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2012

15518008243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

155180088411325

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 185

8243, Balatonakali, Fenyvesalja utca 1.

elnevezése: Ifjúsági és Diáktábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.17.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

18

az ágyak száma:

60

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.17.

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:

13

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szajcz László

címe:

8243 Balatonakali, Dörgicsei ut 21.

székhelye:

8243 Balatonakali, Dörgicsei ut 21.

3/2012

8319773512

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

40703374143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 153

8243, Balatonakali

elnevezése: Laci ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.06.

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:

Kapukom Kommunális, Kommunikációs és Ipari Kft.

címe:

9330 Kapuvár, Fõ tér 2.

székhelye:

9330 Kapuvár, Fõ tér 2.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

4/2012

0809008156

11825845208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

118258454110113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 186/4

8243, Balatonakali, Üdülõ utca 4.

elnevezése: Kapuvári Tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.06.13.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

7

az ágyak száma:

60

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.06.13.

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

7 faház,

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:

KORVER HONORIS Kft.

címe:

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 33.

székhelye:

8243 Balatonakali, Hóvirág utca 33.

azonosító száma:

6/2012

cégjegyzékszáma:

1909514085

23378948219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 139/20

8243, Balatonakali, Hóvirág u. 33.

elnevezése: Veronika Ház - Veronika Haus

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.08.13.

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:

6/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.08.13.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Szabóné Bolla Éva

címe:

8243 Balatonakali, Strand u. 5.

székhelye:

8243 Balatonakali, Strand u. 5.

1/2013

:8315330187

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

83153301187

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 279

8243, Balatonakali, Strand u. 5.

elnevezése: "Strand apartman"

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.03.20.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.16.

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:

Sinkó Prózsa andrea

címe:

8243 Balatonakali, Levendula sétány 43.

székhelye:

9024 Gyõr, Zrinyi u. 70. 2/2.

2/2013

8425520819

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

84255208190

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 541

8243, Balatonakali, Levendula sétány 43.

elnevezése: Andi nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.16.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

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:

2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.16.

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:

Ehmann István

címe:

8243 Balatonakali, Ibolya u. 3.

székhelye:

8243 Balatonakali, Ibolya u. 3.

3/2013

41104338241

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

41104338241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 587/6

8243, Balatonakali

elnevezése: Terasz Vendégház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.08.15.

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:

3/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.08.15.

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:

Martonné Vass Bernadett

címe:

8243 Balatonakali, Sósi földek dülõ 1.

székhelye:

8243 Balatonakali, Sósi földek dülõ 1.
65004366-1-39

azonosító száma:

2/2014

cégjegyzékszáma:

65004366139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0108/12

8243, Balatonakali

elnevezése: Betti Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.12.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

5/709/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.12.

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:

Bushara Fathi Shukriné

címe:

1118 Budapest, Torbágy u. 4.

székhelye:

1118 Budapest, Torbágy u. 4.

3/2014

76183052143

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

76183052143

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 88/6

8243, Balatonakali

elnevezése: Bushara Fathi Shukriné egyéb szálláshely

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.19.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

8

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.19.

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:

Ordódy Géza

címe:

8243 Balatonakali, Sági utca 9.

székhelye:

8243 Balatonakali, Sági utca 9.

4/2014

79495369139

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79495369139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 180

8243, Balatonakali

elnevezése: Leander Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.06.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

2

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.06.20.

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:

22

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Ligeti Piroska

címe:

8243 Balatonakali, Erdõszéle u. 16.

székhelye:

1067 Budapest, Teréz krt. 31. I. 15.

5/2014

8343443500

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

08344344350

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 566

8243, Balatonakali

elnevezése: családi ház Ligeti Piroska

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.08.05.

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:

5

kemping esetén a területegységek száma:

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

5/2014

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.08.05.

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

ügyirat száma: 5/938/2014.

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

23

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Besey Gábor László

címe:

2500 Esztergom, Vaskapui u. 7.

székhelye:

2500 Esztergom, Vaskapui u. 7.

6/2014

48900283-1-11

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

48900283111

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 115

8243, Balatonakali

elnevezése: Marika Nyaralóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2014.08.05.

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:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

6/2014.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2014.08.05.

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

5/939/2014. ügyiratszám

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

24

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

INTER.ART HOME

címe:

1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56.A.ép.II.289.

székhelye:

1119 Budapest, Petzvál József u. 50-56.A.ép.II.289.

1/2015

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109992927

adószáma:

24152534243

vállalkozói nyilvántartási száma:

241525344211113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 626

8243, Balatonakali

elnevezése: Levendula kemping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.25.

módosítása:

2015.04.20.

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:

100

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

1/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.03.25.

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:

Fülöp Mária Rita

címe:

8200 Veszprém, Rózsa u. 48.

székhelye:

8200 Veszprém, Rózsa u. 48.

3/2015

8402213014

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

84022130142

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1421

8243, Balatonakali

elnevezése: Akali Mária Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.03.25.

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:

Balatonakali Önkormányzat

címe:

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

székhelye:

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.
734280

azonosító száma:

4/2015

cégjegyzékszáma:

15734288219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

157342888411321

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 295

8243, Balatonakali

elnevezése: Önkormányzati apartmanok

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.03.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

15

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.03.25.

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:

Bogdán Krisztián

címe:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 16.

székhelye:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 16.

5/2015

8511092984

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

52525322139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 66/16

8243, Balatonakali

elnevezése: Napsugár apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.04.16.

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:

5/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.04.16.

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:

Kulcsárné Holló Edit

címe:

8243 Balatonakali, Vadrózsa u. 7.

székhelye:

8243 Balatonakali, Vadrózsa u. 7.

6/2015

64076234139

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

64076234139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

640762348299231

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 599/22

8243, Balatonakali

elnevezése: Akalifornia Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.07.23.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

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:

6/2015. ügyirat száma.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.07.23.

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:

Vakáció-Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft

címe:

6400 Kiskunhalas, Hõsök tere 1.

székhelye:

6400 Kiskunhalas, Hõsök tere 1.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

7/2015

0309118404

18351521203

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

183515215520572

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 186/1

8243, Balatonakali, Fenyvesalja u. 3.

elnevezése: Gyermek- és Ifjúsági Tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.07.28.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

37

az ágyak száma:

100

kemping esetén a területegységek száma:

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

5/782-2/2015.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.07.28.

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:

Balatontourist Camping Szolgáltató Kft

címe:

8243 Balatonakali, Balaton u. 8.

székhelye:

8000 Veszprém, Jutasi u. 23.

azonosító száma:

1/2016

cégjegyzékszáma:

1909517400

25039553219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

250395535530113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 616/1,616/2,615/2.

8243, Balatonakali, Balaton u. 8.

elnevezése: Strand-Holiday Kemping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.04.12.

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:

4

480

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

5/405/2016.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.04.12.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Bogdán Viktória Anikó

címe:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 18.

székhelye:

8243 Balatonakali, Pacsirta u. 18.

2/2016

79145167-1-39

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

79145167139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 66/15.

8243, Balatonakali, Pacsirta u. 18.

elnevezése: Nimród Apartman Ház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

2

az ágyak száma:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

5/456/2016.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.06.

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:

Horváth Szilvia

címe:

8243 Balatonakali, Szömörce köz 2.

székhelye:

8243 Balatonakali, Szömörce köz 2.

4/2016

75639646-1-39

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

75639646139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

756396460146233

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 60/7

8243, Balatonakali, Szömörce köz 2.

elnevezése: Szilvia Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.06.06.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

X egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

6

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2016. 5/589/2016. ügyszám

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.06.06.

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:

Kulcsár László

címe:

3530 Miskolc, Papszerutca 16.

székhelye:

3530 Miskolc, Papszerutca 16.

5/2016

8325444800

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

83254448300

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 599/22

8243, Balatonakali,Vadrózsa u. 20.

elnevezése: Akalifornia 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:

1

az ágyak száma:

3

kemping esetén a területegységek száma:

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

5/2016. ügysz: 5/699-2/2016.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kónya Péter

címe:

8243 Balatonakali, Szõlõhegyi utca 965 hrsz.

székhelye:

4032 Debrecen, Nyék u. 22.

1/2017

8400711092

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53010618129

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 965

8243, Balatonakali, Szõlõhegyi utca

elnevezése: Levendula Présház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.02.22.

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:

1/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.02.22.

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:

Tóth Zsolt

címe:

8243 Balatonakali, Gyulaffy L. u. 18.

székhelye:

8243 Balatonakali, Gyulaffy L. u. 18.

2/2017

53778334139

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

53778334139

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1594

8243, Balatonakali

elnevezése: Szilvia apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.13.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.13.

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:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Móricz Anett

címe:

6782 Mórahalom, József Attila u. 10.

székhelye:

6782 Mórahalom, József A. u. 10.

3/2017

8467632909

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

84676329298

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 331

8243, Balatonakali

elnevezése: Dominó Apartman

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2017.04.20.

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:

4

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2017.

Az engedély
kiállításának dátuma:

2017.04.20.

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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