
Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 

 
I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás száma: 1/2011/N 

neve: Eötvös Gizella 

címe: 8097 Nadap, Haladás út 29. 

székhelye: 8097 Nadap, Haladás út 29. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 74951905-1-27 

statisztikai számjele: 559001 

I/1. A szálláshely  

címe: 8097 Nadap, Haladás út 29. 

helyrajzi száma: 139/3 

elnevezése: Nadapi Csillagvirág 

rögzítése: 2011.06.30. 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: 417-2/2011/N az engedély kiállításának dátuma: 2011.06.30. 

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: 1/2014/N 

neve: Galambosi Csabáné 

címe: 8097 Nadap, Rákóczi utca 12. 

székhelye: 8097 Nadap, Rákóczi utca 12. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma: 79372299-1-35 

statisztikai számjele: XX 

I/1. A szálláshely  

címe: 8097 Nadap, Rákóczi utca 14. 

helyrajzi száma: 63 

elnevezése: Anikó Vendégház 

rögzítése: 2014.02.05. 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: 2 ágyak száma: 8 

kemping esetén területegységek száma: XX 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai: 

az engedély száma: 60-4/2014/N az engedély kiállításának dátuma: 2014.02.05. 

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: Golden Rope Bt. 

címe: XX 

székhelye: 2030 Érd, Kálmán utca 11. 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

 

adóazonosító száma: 20733719-1-13 

statisztikai számjele: 20733719-6622-117-13 

I/1. A szálláshely  

címe: 8097 Nadap, Bem J. utca 17. 

helyrajzi száma: 39/36 

elnevezése: Tizenhét, a Vendégház 

rögzítése: 2017.05.29. 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: 4 ágyak száma: 12  

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: 

 

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: Molnár Ferenc 

címe: 8097 Nadap, Kenderföldi út 14. 

székhelye: XX 

cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási száma: 

XX 

adóazonosító száma:  

statisztikai számjele:  

I/1. A szálláshely  

címe: 8097 Nadap, Kenderföldi út 14. 

helyrajzi száma: XX 

elnevezése: XX 

rögzítése:  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:  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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