
Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 18/2012 

neve: Balázs Ervin 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 19. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 19. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

2571717 

adóazonosító száma: 46168829-2-27 

statisztikai számjele: 46168829-5610-231-07 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 10/A. 

helyrajzi száma: XX 

elnevezése: Hotel Holdfény 

rögzítése: 2008.08.05. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☒ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☐ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 31 ágyak száma: 81 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 40/208 az engedély kiállításának dátuma: 2008.08.05. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☒ igen: 106/2008. (08.05.) Holdfény Étterem  

☐ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 4/2012 

neve: D-D Sziget Kft. 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Erzsébet utca 8. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Erzsébet utca 8. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

07-09-015867 

adóazonosító száma: 14632891-2-07 

statisztikai számjele: 14632891-5610-113-07 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Ország út 28. 

helyrajzi száma: 282 

elnevezése: Panzió 

rögzítése: 2009.03.02. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 5 ágyak száma: 10 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 1/2009 az engedély kiállításának dátuma: 2009.03.02. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 16/2012 

neve:  Dr. Molnár István 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Szent László utca 25. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Szent László utca 25. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 72860869-1-27 

statisztikai számjele: 72860869 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Szent László utca 25. 

helyrajzi száma: 1332/16 

elnevezése: Molnár House 

rögzítése: 2010.04.01. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 1 ágyak száma: 3 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 24/2010 az engedély kiállításának dátuma: 2010.04.01. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 3/2016 

neve: Fürediné Kertész Magdolna 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 8. 

székhelye: XX 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 53397694-1-27 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 8. 

helyrajzi száma: Kápolnásnyék belterület, 156 hrsz. 

elnevezése: Pitypang Apartman 

rögzítése: 2016.06.07. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 1 ágyak száma: 2 

kemping esetén területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: XX az engedély kiállításának dátuma: XX 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

XX 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 6/2012 

neve: Hollósiné Dési Anita 

címe: 1222 Budapest, Nádirigó utca 10. 2/a. 

székhelye: 1222 Budapest, Nádirigó utca 10. 2/a. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: XX 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 2. 

helyrajzi száma: 314/1 

elnevezése: XX 

rögzítése: 2000.07.31. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 2 ágyak száma: 4 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 33/2000 az engedély kiállításának dátuma: 2000.07.31. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 5/2016 

neve: Lendvai Ádám Zoltán 

címe: 4531 Nyírpazony, Árpád utca 14. 

székhelye: XX 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 53630821-1-35 

statisztikai számjele: 53630821 6820 233 15 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Vasvári Pál u. 17.  

helyrajzi száma: Kápolnásnyék belterület, 307 hrsz. 

elnevezése: Kisladik Vendégház 

rögzítése: 2016.11.17. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 1 ágyak száma: 6 

kemping esetén területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: XX az engedély kiállításának dátuma: XX 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

XX 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 9/2012 

neve: Nagy Ferenc 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 73027410-1-27 

statisztikai számjele: 73027410 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

helyrajzi száma: 331/1 

elnevezése: Major Vendégház 

rögzítése: 2010.05.13. módosítása: megszűnése:2017. április 12. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 5 ágyak száma: 10 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 25/2010 az engedély kiállításának dátuma: 2010.05.13. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 1/2017 

neve: Nagy Ferencné 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 8328153904 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa utca 17. 

helyrajzi száma: 331/1 

elnevezése:  

rögzítése: 2017. április 12. módosítása: megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 3 ágyak száma: 6+2 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: - az engedély kiállításának dátuma: - 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 12/2012 

neve: Podhorszki Istvánné 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: XX 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A 

helyrajzi száma: 116/2 

elnevezése: XX 

rögzítése: 1997.09.12. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 2 ágyak száma: 5 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 7/1997 az engedély kiállításának dátuma: 1997.09.22. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 13/2012 

neve: Rutz Györgyné 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 7. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 7. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: XX 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Antall József utca 8. 

helyrajzi száma: 147/2 

elnevezése: XX 

rögzítése: 1997.11.03. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 4 ágyak száma: 8 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 27/1997 az engedély kiállításának dátuma: 1997.11.03. 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 4/2016 

neve: Sándor László  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 9. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 9. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 8300632603 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa utca 9. 

helyrajzi száma: Kápolnásnyék belterület 146 hrsz. 

elnevezése: Kerekesház 

rögzítése: 2016.11.16. módosítása: XX megszűnése: XX 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 8 ágyak száma: 16 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: XX az engedély kiállításának dátuma: XX 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

XX 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 2/2016 

neve: Uzoni Zsuzsanna 

címe: 2475 Kápolnásnyék, Bem utca 19. 

székhelye: XX 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 53197700-1-27 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Bem utca 19. 

helyrajzi száma: Kápolnásnyék belterület, 246/5 hrsz. 

elnevezése: Zsuzsi Vendégház 

rögzítése: 2016.05.23. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 3 ágyak száma: 10 

kemping esetén területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: XX az engedély kiállításának dátuma: XX 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

XX 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma:  

neve: Németh Róbert 

címe: 2484 Gárdony-Agárd, Alkotmány u. 11. 

székhelye: 2484 Gárdony-Agárd, Alkotmány u. 11. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

 

adóazonosító száma: 53746627-1-27 

statisztikai számjele: 552006 

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Rákóczi Ferenc u. 1. 

helyrajzi száma: 246/2 

elnevezése: Velence Korzó Pihenőház 

rögzítése: 2017.06.21. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 2 ágyak száma: 5  

kemping esetén területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: XX az engedély kiállításának dátuma: XX 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 

   



 



Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 3/2017

neve: Radó Jánosné

címe: 2481 Velence, Nap u. 9.

székhelye: XXX

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói
nyilvántartási száma:

XXX

adóazonosító száma: 8299711541

statisztikai számjele:

I/1. A szálláshely

címe: 2475 Kápolnásnyék, Ady u. 27.

helyrajzi száma: 687

elnevezése:

rögzítése: 2017.05.29. módosítása: megszűnése:

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa:

☐Szálloda ☐Panzió ☐Kemping ☐Üdülőház ☐Közösségi szálláshely
(Turistaszálló, ifjúsági szálló)

☒ Egyéb
szálláshely

III. A szálláshely befogadóképessége:

vendégszobák száma: 1 ágyak száma: 3

kemping esetén területegységek száma:

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai:

az engedély száma: XXX az engedély kiállításának dátuma: XXX

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e
élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni
vagy forgalomba hozni:

☐igen: ………………………………………………

☒ nem

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

☒ nincs bezárva

☐be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok,
egyéb adatok:





Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 4/2017 

neve:  Boros András 

címe:  2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 24. 

székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 24. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

 

adóazonosító száma: 54625435-1-27 

statisztikai számjele:  

I/1. A szálláshely  

címe: 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 24. 

helyrajzi száma: 23 

elnevezése:  

rögzítése: 2017.10.11. módosítása: megszűnése: 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely-szolgáltatás típusa: 

☐ Szálloda ☐ Panzió ☐ Kemping ☐ Üdülőház ☐ Közösségi szálláshely 

(Turistaszálló, ifjúsági szálló) 

☒ Egyéb 

szálláshely 

III. A szálláshely befogadóképessége: 

vendégszobák száma: 2 ágyak száma: 6 

kemping esetén területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: az engedély kiállításának dátuma: 

a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván –e 

élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni 

vagy forgalomba hozni: 

☐ igen: ……………………………………………… 

☒ nem 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

☒ nincs bezárva 

☐ be van zárva kezdő időpontja időtartama a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 

egyéb adatok: 
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