
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

............................................................................................
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal

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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Brassó Ferencné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 31.

8310843631

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.01.05.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72455348130

A szálláshely

címe: 3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 38. hrsz.: 725

elnevezése: Bükkalja Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.01.05.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Végh Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 5310 Kisújszállás, Deák F. u. 80.

székhelye:

azonosító száma:

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 80.

vállalkozói nyilvántartási száma: 50698570

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.01.29. 2016.08.15.

cégjegyzékszáma: adószáma: 67751480130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rózsa u. 1/A hrsz.: 635/1

elnevezése: Kék-Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 10

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 36

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 3/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.01.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hócza Péter

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dózsa György utca 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 8/1

8403000707

vállalkozói nyilvántartási száma: 50257678

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24. 2016.01.29.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72746437130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy u. 31. hrsz.: 603

elnevezése: Páratlan Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 10

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 22

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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ifj. Hócza László

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Meggyes 19. / Miskolci út 97.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Meggyes 19. / Miskolci út 97.

8385833234

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24. 2012.03.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72740091130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 97. hrsz.: 251/19

elnevezése: Hócza Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 2/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szabó Györgyné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2010neve:

címe: 3300 Eger, Bródy Sándor u. 5. II/7.

székhelye:

azonosító száma:

3300 Eger, Bródy Sándor u. 5. II/7.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72724578130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad,  Ifjúság tér 4. hrsz.: 582/2

elnevezése: Bodzavirág Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 4/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Vaszlik Tamás

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

10/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 23.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 23.

8318630777

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24. 2008.01.07.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72792036130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 23. hrsz.: 615/1

elnevezése: Aranyszarvas Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 8/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Veres Krisztina

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

11/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 23/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 23/1

vállalkozói nyilvántartási száma: 5794550

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.22. 2013.06.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 61303553130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 23/1 hrsz.: 614/1

elnevezése: Napfény Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 15

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 37/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Brassó Ferenc

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

13/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 31.

8283474227

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72780004130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Vasút u. 31. hrsz.: 67

elnevezése: Brassó Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 10/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Czakó Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

14/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Rózsa u. 1.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Rózsa u. 1.

8364700847

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24. 2010.09.27.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72760965130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rózsa u. 1. hrsz.: 632/2

elnevezése: Czakó Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 11/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bakk Károly

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

15/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Béke u. 3.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Béke u. 3.

8344500400

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Béke u. 3. hrsz.: 903

elnevezése: Családi Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 12/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bars Károly

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

16/2010neve:

címe: 1147 Budapest, Miskolci út 109.

székhelye:

azonosító száma:

1147 Buddapest, Miskolci út 109.

8221213682

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szabadság u. 23. hrsz.: 704/1

elnevezése: Szadadság Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 13/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Boros Anikó

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

17/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 43.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 43.

8359234051

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 61245994130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szabadság u. 43. hrsz.: 694/1

elnevezése: Holiday Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 14/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kozák Dénes

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

18/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 18.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Park u. 18.

8288470742

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.24.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72765214130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 18. hrsz.: 415/12

elnevezése: Kozák Lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 15/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.24.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Boros Kálmánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

19/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 17.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 17.

82600812150

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72716014130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 17. hrsz.: 619/1

elnevezése: ? Boros Vendégáz

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 17/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

15



Újjné Boros Katalin

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

20/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, József A. u. 34. ( új szám 14.)

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, József A. u. 34.

8335400296

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72733590130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, József A. u. 34. (új szám 14.) hrsz.: 544/3

elnevezése: Alexandra Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 19/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Boros Lászlóné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

21/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, József A. u. 13.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, József A. u. 13.

8364940163

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.30. 2016.03.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72733600130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad,  József A u. 13. hrsz.: 544/1

elnevezése: Klaudia Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 18/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Rusznyák Jánosné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

22/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 14.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 14.

8286773292

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.23.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rákóczi u. 14. hrsz.: 218/15

elnevezése: Rózsakert Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 20/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Orbán Árpádné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

24/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 138.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 138.

000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72741308130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 138. hrsz.: 224

elnevezése: Sárga Rózsa Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 22/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szaniszló Róbert

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

25/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Ózdi út 3.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Õzdi út 3.

8401003474

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.11.25. 2012.05.23.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76641970130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ózdi út 3. hrsz.: 14

elnevezése: Harmónia Wellness Villa

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 93/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.11.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Piroska Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

26/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 5.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 5.

8269003212

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72716344130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 5. hrsz.: 776/2

elnevezése: Kislak Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 24/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Csankné Seregély Mercédesz

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

27/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Bem u. 28.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Bem u. 28.

8397581782

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.01.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72767807130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Akácfa u. 12. hrsz.: 572

elnevezése: Szilvamag-ház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 25/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.01.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tóberné Balázs Zita

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

28/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Meggyes u. 24. (Új cím: Széchenyi u. 22.)

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Meggyes u. 24. (Új cím: Széchenyi u. 22.)

8379263014

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72780516130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Meggyes 24. (ÚJ cím: Széchenyi u. 22.) hrsz.: 251/24

elnevezése: Kék Laguna Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 26/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Németh Zoltánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

29/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth u. 58.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth u. 58.

8355392159

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth u. 58. hrsz.: 922

elnevezése: ? Németh Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 27/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kulcsár László

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

30/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Béke u. 15.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Béke u. 15.

8342250784

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.02. 2015.07.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52598634130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Béke u. 15. hrsz.: 917

elnevezése: Victoria Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 28/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Morócz Lászlóné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

31/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 104.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 104.

00000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 77703859124

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 104. hrsz.: 249

elnevezése: Zsóka Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 29/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Mikó Károly

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

32/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 17.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Park u. 17.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.06.

cégjegyzékszáma: adószáma: 61890452230

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 17. hrsz.: 415/11

elnevezése: Mikó Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 33/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.06.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tóth István

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

34/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Béke u. 14.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Béke u. 14.

8310392958

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.15.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72747074130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Béke u. 14. hrsz.: 915

elnevezése: Tündér Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 35/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.15.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Nagy Róbert

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

35/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 39.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 39.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 62243500127

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Vasút u. 39. hrsz.: 59

elnevezése: Nagy Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 36/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hócza László

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

37/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Patak u. 8/1.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 8/1.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.03.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 48063517230

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem u. 33. hrsz.: 681

elnevezése: Hócza Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 39/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.03.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Rádiné Kis Gizella

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

38/2010neve:

címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 11. II/20

székhelye:

azonosító száma:

6100 Kiskunfélegyháza, Kölcsey 13/4

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.03.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 63791824123

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Patak u. 31. hrsz.: 129

elnevezése: Patak Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 40/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.03.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Egererdõ Erdészeti Zrt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

40/2010neve:

címe: 3300 Eger, Kossuth  u. 18.

székhelye:

azonosító száma:

3300 Eger, Kossuth  u. 18.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.02.08.

cégjegyzékszáma: 1010020083 adószáma: 11164511210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szalajka u. 6. hrsz.: 451

elnevezése: Erdészeti Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 265-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.02.08.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Marótiné Takács Jolán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

41/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth L. 21.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth L. 21.

72732836130

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.03.27.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth L. u. 21. hrsz.: 208/16

elnevezése: ? Maróti  Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 43/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.27.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Brassó Béláné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

42/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Aradi u. 41/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Aradi u. 41/1

000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.03.30.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72785896130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Aradi u. 41/1 hrsz.: 317

elnevezése: Orgona Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 44/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.03.30.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Huszár Orsolya

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

43/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 26.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 26.

0000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.04.11.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72785913130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 26/A hrsz.: 756/1

elnevezése: ? Huszár VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 45/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.04.11.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szilvási Lászlóné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

44/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Patak u. 37/A

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 37/A

0000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.04.20.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72776238130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Béke u. 1/A hrsz.: K099/3

elnevezése: Patakparti Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 46/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.04.20.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Géczi Anita

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

45/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 113.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 113.

8408920502

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.04.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 79220288130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 113. (Meggyes u. 42) hrsz.: 251/42

elnevezése: Gaz69 Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 12

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 47/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.04.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva
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Barta Aladárné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

46/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 71.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 71.

8253261713

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.05.09.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad hrsz.: 268

elnevezése: ? Barta VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 48/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.05.09.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Mátyás Attila

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

47/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Haladás út 9.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Haladás út 9.

8377541661

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.07.02. 2016.05.05.

cégjegyzékszáma: adószáma: 53199874110

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy u. 5. hrsz.: 643

elnevezése: Margaréta Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 85/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.07.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Molnárné Berecz Mónika

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

50/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Nefelejcs u. 1/A

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Nefelejcs u. 1/A

8417231188

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.06.25.

cégjegyzékszáma: adószáma: 48192646130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Nefelejcs u. 1!A hrsz.: 636/1

elnevezése: Nefelejcs Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 84/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.06.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva
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Demeter Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

51/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Ifjuság tér 2.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Ifjuság tér 2.

8339752529

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.06.28. 2015.02.05.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72786646130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ifjúsár tér 2. hrsz.: 580/1

elnevezése: Liget Nyaralóház és Apartman Liget

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 49/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.06.28.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Poczik Viktor

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

52/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Zrínyi u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Zrínyi u. 4.

8411861651

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.05.31. 2016.06.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76885046130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Zrínyi u. 4. hrsz.: 889

elnevezése: Oázis Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 65/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.05.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szaniszlóné Kónya Alíz

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

53/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Ózdi út 3.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Ózdi út 3.

8412683978

vállalkozói nyilvántartási száma: 35194283

statisztikai száma: 727924905590231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.07.26. 2015.04.20.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72792490130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ózdi út 2. hrsz.: 12

elnevezése: Alíz Villa

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 12

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 67/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.02.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Demeter Tünde

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

54/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 4.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.08.13. 2016.02.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72792782130

A szálláshely

címe: 3348 Szilásvárad, Dózsa Gy. u. 4. hrsz.: 654/1

elnevezése: Napsugár Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 14

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 69/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.08.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kovács Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

55/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Bem u. 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Bem u. 31.

8272873508

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.11.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem u. 31. hrsz.: 680

elnevezése: Abigél Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 70/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.11.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szikszai Gyula

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

56/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút út 2.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút út 2.

8299210879

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.11.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72794722130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Vasút út 2. hrsz.: 838

elnevezése: Zöld Hajlék Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 71/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.11.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Fekete Zsolt

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

59/2010neve:

címe: 3300 Eger, Almárvölgy u. 6.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad,  Kossuth u. 20.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.12.21.

cégjegyzékszáma: adószáma: 78238282130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth u. 20. hrsz.: 194

elnevezése: Anna Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 30

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 73/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.12.21.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kormosné Fónagy Csilla

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

60/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 6/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 6/1

8403384416

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.02.25. 2009.05.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 6/1 hrsz.: 730/1

elnevezése: Kormos Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 78/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.02.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Nyeste Miklósné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

61/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 71.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 71.

8300952098

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.05.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72756656130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 71. hrsz.: 490

elnevezése: Bálvány Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 98/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.05.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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ifj. Csoma Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

62/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Molnár B. u. 16.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Molnár B. u. 16.

00000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.09.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Molnár B. u. 16. hrsz.: 208/7

elnevezése: Gyöngyvirág Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 91/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.09.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hídvégi Zita

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

63/2010neve:

címe: 1087 Budapeest, Százados u. 25-27. III/6.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad,  Egri út 52.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.08.23.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 52. hrsz.: 480

elnevezése: ? Hídvégi VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 89/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.08.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Haffnerné dr. Miskolczi Margit

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

64/2010neve:

címe: 3300 Eger, Váci M. u. 87.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 29/1

8278113378

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.07.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72759721130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 29/1 hrsz.: 811/1

elnevezése: ? Haffner VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 9

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 87/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.07.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Likai Lajos

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

65/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 10.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 10.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.07.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 47903393230

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 10. hrsz.: 736/1

elnevezése: ? Likai VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 88/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 0718.03.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Sípos Éva Krisztina

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

66/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Nefelejcs u. 3/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Nefelejcs u. 3/1

8397242414

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.07.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 48140788130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Nefejcs u. 3/1 hrsz.: 634/1

elnevezése: Napra-forgó Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 76/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.07.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Énekes György

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

67/2010neve:

címe: 3600 Ózd, Vasvár u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

3600 Ózd, Vasvár u. 2.

000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.05.26. 2013.10.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 64885048225

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dobó u. 1. hrsz.: 875

elnevezése: Roxána Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 83/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.05.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva
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Szedlár Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

68/2010neve:

címe: 4400 Nyíregyháza, Vasút u. 33.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 49.

8369762808

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.04.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 59208626135

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Patak u. 49. hrsz.: 147

elnevezése: Rubin Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 81/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.04.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kovácsné Patkó Margit

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

69/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, József A. u. 8.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, József A. u. 8. (régi cím: Ady E. u. 24.)

8344182883

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.04.07.

cégjegyzékszáma: adószáma: 48157241130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Liget u. 33. hrsz.: 539/2

elnevezése: Panoráma Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 80/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.04.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Mátyásné Molnár Anita

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

70/2010neve:

címe: 3349 Nagyvisnyó, Haladás u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

3349 Nagyvisnyó, Haladás u. 9.

8384612226

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.03.04. 2014.12.10.

cégjegyzékszáma: adószáma: 48163057130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy u. 1. hrsz.: 645/2

elnevezése: Boróka Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 79/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.03.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Brassó Ferenc

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

72/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 33/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 33/1

8400912764

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.10.16. 2015.07.29.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72788356130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 31. hrsz.: 812/2

elnevezése: Bóbita Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 15

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 53/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.10.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tóth Lajos

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

74/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 40.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 40.

8320063493

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.07.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szabadság u. 40/1 hrsz.: 723/2

elnevezése: ? Tóth VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 100/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.07.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Varró Tiborné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

75/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 9.

8318682235

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.02.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72756058130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rákóczi u. 9. hrsz.: 218/10

elnevezése: Katka Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 30/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.02.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Luptovics Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

76/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 31.

00000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.05.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 64147888130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 31. hrsz.: 563/2

elnevezése: Luptovics Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 99/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.05.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Halász Béla

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

78/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 89. (régi cím: Meggyes 2.)

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 89. (régi cím: Meggyes 2.)

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72760790130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 89. (Meggyes 2.) hrsz.: 251/11

elnevezése: ? Halász VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 55/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.02.01.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kovács Attila

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

79/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 52.

székhelye:

azonosító száma:

1087 Budapest, Százados út 25-27.

8383451172

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.04.28.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76803176142

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 13/1 hrsz.: 622/1

elnevezése: Aranycsillag Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 63/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.04.28.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Czakó Julianna

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

82/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 17.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 17.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.03.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72790663130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Vasút u. 17. hrsz.: 83/2

elnevezése: Czakó Julianna

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 59/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.03.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Csoma Istvánné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

83/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Ózdi út 1.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Ózdi út 1.

8300872191

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.02.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72790223130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ózdi út 1. hrsz.: 11

elnevezése: Rozália Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 57/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.02.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Papp Lajos

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

84/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 35/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 35/1

8353940663

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.02.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72790560130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 35/1 hrsz.: 814/1

elnevezése: Papillon Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 56/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.02.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Farkasné Kovács Ilona

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

85/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dobó u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Dobó u. 4.

00000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.01.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dobó u. 4. hrsz.: 881

elnevezése: Lovas Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 54/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.01.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

68



Csomainé Almádi Erzsébet

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

86/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Bem u. 21.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Bem u. 21.

000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.10.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem u 21. hrsz.: 675

elnevezése: Gomez Pihenõház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 52/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.10.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

69



Takács Tibor

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

87/2010neve:

címe: 6900 Makó, Kelemen L. u. 100.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Ifjúság tér 3.

00000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.07.03. 2013.01.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75917496130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ifjúság tér 3. hrsz.: 581/1

elnevezése: Rózsalugas Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 50/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.07.03.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szabó Zsuzsanna

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

88/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 45.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 45.

8435894185

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.03.04.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 3/1 hrsz.: 654/2

elnevezése: Szalajka Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 96/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.03.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

Négy hónap2016.09.12.

be van zárvaX

nincs bezárva
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dr. Fülöp Ildikó

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

89/2010neve:

címe: 2049 Diósd, Bajcsy Zs. u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 3.

000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.04.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Patak u. 3. hrsz.: 114

elnevezése: ? Fülöp VH

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 97/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.04.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Trend Consult Szállodai Szolgáltató Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

90/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 25/A

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásávrad, Park u. 25/A

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 130129464714113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2006.07.14.

cégjegyzékszáma: 1009025382 adószáma: 13012946210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 25/A hrsz.: 415/54

elnevezése: Szalajka Liget Szálloda és Apartmanházak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 53

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 132

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1035/2006

Az engedély
kiállításának dátuma: 2006.07.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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FAIR Befektetési Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

91/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 6.

székhelye:

azonosító száma:

1055 Budapest, Stollár Béla u. 3. B. ép. 3. em. 1/A

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 111678135510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.02.12. 2014.08.18.

cégjegyzékszáma: 1009193197 adószáma: 11167813241

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 6. hrsz.: 390

elnevezése: La Contessa Kastélyhotel

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 45

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 90

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 463/2014/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.08.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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SILA Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

92/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 11/B

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Park u. 11/B

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 207847915511212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2003.04.23.

cégjegyzékszáma: 1006024151 adószáma: 20784791210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 11/B hrsz.: 423/3

elnevezése: Villa Park Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 14

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 39

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 582/2003

Az engedély
kiállításának dátuma: 2003.04.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bereczné Szaniszló Tímea

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

93/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 25.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 25.

8403332130

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 614503185511231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1999.07.09.

cégjegyzékszáma: adószáma: 61450318130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 36/B hrsz.: 457/2

elnevezése: Hegyi Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 12

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 32

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 31-13/1999

Az engedély
kiállításának dátuma: 1999.07.09.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Monitor Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

94/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 12-14.

székhelye:

azonosító száma:

1136 Budapest, Hollán E. u. 13-15.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2007.03.13.

cégjegyzékszáma: 0109079319 adószáma: 10640669241

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 12-14. hrsz.: 421/1

elnevezése: Lipicai Szálloda

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 49

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 70

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 967/2007

Az engedély
kiállításának dátuma: 2007.03.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Monitor Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

95/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 12-14.

székhelye:

azonosító száma:

1136 Budapest, Hollán E. u. 13-15.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.05.14.

cégjegyzékszáma: 0109079319 adószáma: 10640669241

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 12. hrsz.: 421/1

elnevezése: Ifjúsági Szálló

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségiX egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 48

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 670-6/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.05.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bozsik Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

96/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 36/A

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 36/A

8322343043

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 624448975530231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2001.03.09.

cégjegyzékszáma: adószáma: 62444897230

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 36/A hrsz.: 466

elnevezése: Hegyi Camping

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 36

kemping esetén a területegységek száma: 136

az ágyak száma: 118

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 435/2001

Az engedély
kiállításának dátuma: 2001.03.09.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Rich King Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

98/2010neve:

címe: 5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.

székhelye:

azonosító száma:

5920 Csorvás, Zöldpálya u. 1.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 138987205520117

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.06.04.

cégjegyzékszáma: 0409007363 adószáma: 13898720204

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rákózci u. 3. hrsz.: 218/4

elnevezése: Csillag Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 19

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 51/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.06.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Gasthaus-Grill Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

99/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 27.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 27.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 144823735610113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2008.10.13.

cégjegyzékszáma: 1009028734 adószáma: 14482373210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 27. hrsz.: 593/1

elnevezése: Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 12

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1175-2/2008

Az engedély
kiállításának dátuma: 2008.10.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Feketéné Kuzman Krisztina

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

100/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth u. 20.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth u. 20.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2009.03.02. 2012.03.12.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76850745130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth u. 22. hrsz.: 193

elnevezése: Sylvas Üdülõház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 28

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 77-3/2009

Az engedély
kiállításának dátuma: 2009.03.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

101/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 8.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

000000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 153288830122312

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2000.04.06.

cégjegyzékszáma: adószáma: 15328883210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 8. hrsz.: 415/45

elnevezése: Plútó Szálló

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 14

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 128/2000

Az engedély
kiállításának dátuma: 2000.04.06.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szalajka Team Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

103/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 2.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 2.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 118167066810113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.03.10.

cégjegyzékszáma: 1009024103 adószáma: 11816706210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 2. hrsz.: 405

elnevezése: Szalajka Fogadó

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 28

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 76

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 395-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.03.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Végh Zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

105/2010neve:

címe: 5310 Kisújszállás, Deák F. u. 80.

székhelye:

azonosító száma:

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 80.

vállalkozói nyilvántartási száma: 50698570

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:1997.05.29. 2016.08.15.

cégjegyzékszáma: adószáma: 67751480130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy u. 16. hrsz.: 618/2

elnevezése: Bükk Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 23

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 20/1997

Az engedély
kiállításának dátuma: 1997.05.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szalmás Róbert

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

106/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Molnár B. u. 13.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Molnár B. u. 13.

8421172409

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.04.20.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73049737130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Molnár B. u. 13. hrsz.: 211

elnevezése: Szalmás Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 584/1/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.04.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kalandtábor Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

108/2010neve:

címe: 3200 Gyöngyös, Koháry út 5.

székhelye:

azonosító száma:

3200 Gyöngyös, Koháry út 5.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 232122955520212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.14. 2014.12.18.

cégjegyzékszáma: 1006020427 adószáma: 23212295210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 4. hrsz.: 398/1

elnevezése: Kalandtábor

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 15

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 73

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 439/2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.03.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kalandtábor Bt.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

109/2010neve:

címe: 3200 Gyöngyös, Koháry út 5.

székhelye:

azonosító száma:

3200 Gyöngyös, Koháry út 5.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 232122955520212

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.05.22. 2012.07.12.

cégjegyzékszáma: 1006020427 adószáma: 23212295210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, József A. u. 5. hrsz.: 508/1

elnevezése: Csodaszarvas Üdülõ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 35

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 915/3/2012.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.07.12.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Aleváné Tamók Andrea

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

110/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Bem J. u. 15.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Bem J. u. 15.

8397512004

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.07.27. 2013.03.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 10000000100

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem József u. 15. hrsz.: 672

elnevezése: Luxus Tanya

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 11

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 283-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.03.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hegyvidék Outdoor Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

111/2010neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

3600 Ózd, Március 15. u. 158.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 139629519262113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.08.05.

cégjegyzékszáma: 0509014154 adószáma: 13962951205

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 4. hrsz.: 404/1

elnevezése: Élménybázis Ifjúsági Szálláshely

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 40

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 737-6/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.08.05.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Borosné Pál Ágnes

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

112/2010neve:

címe: 3349 Nagyvisnyó, Kenderes u. 16.

székhelye:

azonosító száma:

3349 Nagyvisnyó, Kenderes u. 16.

8375222100

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2010.08.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 73528461130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad Jókai u. 17. hrsz.: 799

elnevezése: Sára Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1063-2/2010

Az engedély
kiállításának dátuma: 2010.08.26.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kónya István

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 3349 Nagyvisnyó, Sport u. 15.

székhelye:

azonosító száma:

3349 Nagyvisnyó, Sport u. 15.

8405163042

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.01.07.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74457975130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 49. hrsz.: 290

elnevezése: Erika Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 62-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.01.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Farkas Gusztáv

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dobó u. 4.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Dobó u. 4.

867984984098044

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.01.26.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dobó u. 7. hrsz.: 878

elnevezése: Ágnes Pihenõház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 213-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.01.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Erdõháti és Társa Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2011neve:

címe: 8100 Várpalota, Erdõdy P. T. u. 15.

székhelye:

azonosító száma:

8100 Várpalota, Erdõdy P. T. u. 15.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 135326190111113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.01.25.

cégjegyzékszáma: 1909508307 adószáma: 13532619219

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem J. u. 5. hrsz.: 665

elnevezése: Avar Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 194-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.02.08.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Soós Lajosné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 15/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 15/1

8277192746

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.03.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74473577130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 15/1 hrsz.: 620/1

elnevezése: Apartman-ház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 407-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.02.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bakos '97 Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2011neve:

címe: 3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 11.

székhelye:

azonosító száma:

3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 11.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 111746067739113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.03.11. 2014.03.17.

cégjegyzékszáma: 0509021249 adószáma: 11174606205

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai u. 5/1 hrsz.: 776-1

elnevezése: Natura Panzió

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 13

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 33

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 49-10/2014/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.03.17.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva

96



Villa Negra Team Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Vasút u. 51.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Vasút u. 51.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 232928885510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.04.15. 2012.02.29.

cégjegyzékszáma: 1009031755 adószáma: 23292888210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szalajka-völgy hrsz.: 0164/11/A

elnevezése: Villa Negra Szilvásvárad

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 9

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 18

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 613-2/2011

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

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bellinazzi Laura Elena

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Petõfi u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Petõfi u. 2.

8341864339

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.05.20. 2016.10.12.

cégjegyzékszáma: adószáma: 53635060130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Petõfi S. u. 3. hrsz.: 190

elnevezése: Carlotta Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 9

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 630-2/2011

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

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Fónagyné Bóta Gabriella

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

10/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 4/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 4/1

8420343498

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.06.20. 2015.08.06.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75387882130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 4/1 hrsz.: 653/2

elnevezése: Gabriella Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 5

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 14

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1034-2/2011

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

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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"SUNI" Service Universal Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

13/2011neve:

címe: 1124 Budapest, Pagony u. 25/d I/3.

székhelye:

azonosító száma:

1124 Budapest, Pagony u. 25/d I/3.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 103011994690113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.07.19.

cégjegyzékszáma: 0109064365 adószáma: 10301199243

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Aradi vértanúk útja 34. hrsz.: 354

elnevezése: Tip-Top Lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1113-2/2011

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.07.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Takács Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

14/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Akácfa u. 8.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Akácfa u. 8.

8346151195

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 00000000130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Akácfa u. 8. hrsz.: 581/2

elnevezése: Aranyesõ Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1165-2/2011

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

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Loj László

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

15/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 15.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 15.

8323350892

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.05.

cégjegyzékszáma: adószáma: 62825269230

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 15. hrsz.: 347

elnevezése: Loj ház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1154-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.08.05.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Nagy-Sándor Nikoletta

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

16/2011neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Meggyes u. 23.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Meggyes u. 23.

00000000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.08.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 75661212125

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Meggyes u. 23. hrsz.: 251/23

elnevezése: Meggyes Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1251-2/2011.

Az engedély
kiállításának dátuma: 2011.08.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Pap Gyöngyvér

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

17/2011neve:

címe: 3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 111.

székhelye:

azonosító száma:

3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 111.

8337673818

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2011.12.20. 2013.02.18.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72741669130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ady Endre u. 12. hrsz.: 527/1

elnevezése: Diófaház Szálláshely

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kempingX üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma: 4

az ágyak száma: 14

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 232-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.02.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Demeter Anita

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Akácfa u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Akácfa u. 9.

8366804011

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.02.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 76464609130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Akácfa u. 9. hrsz.: 580/2

elnevezése: Akácvirág Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 11-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.02.01.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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FAIR Befektetési Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Park u. 6.

székhelye:

azonosító száma:

1055 Budapest, Stollár Béla u. 3. B. ép. 3. em. 1/A

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 111678135510113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.02.10. 2014.09.04.

cégjegyzékszáma: 1009193197 adószáma: 11167813241

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Park u. 6. hrsz.: 390

elnevezése: La Contessa Kastélyszálló Udvarház ****

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szállodaX panzió kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 35

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 74

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 142-7/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.02.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Varró Tiborné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 9.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Rákóczi u. 9.

8318682235

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.02.29.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72756058130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth L. u. 36. hrsz.: 183

elnevezése: Bükkös Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 503-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.02.29.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Dorosné Sersztnyev Aida

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 3300 Eger, Tibrik dûlõ 5808/13

székhelye:

azonosító száma:

3300 Eger, Tibrik dûlõ 5808/13

vállalkozói nyilvántartási száma: 50160886

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.05.11. 2016.05.12.

cégjegyzékszáma: adószáma: 67389872130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kertalja u. 2. hrsz.: 784

elnevezése: Szalajka Üdülõház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõházX közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 11

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 33

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 604-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.05.11.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Demeter Dánielné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth L. u. 40.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth L. u. 40.

00000000000

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.05.23.

cégjegyzékszáma: adószáma: 77056267130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kossuth L. u. 40. hrsz.: 181/1

elnevezése: Zsófia Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 2

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1028-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.05.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva
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Mikó Tamás

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2012neve:

címe: 3346 Bélapátfalva, József A. u. 13.

székhelye:

azonosító száma:

3346, Bélapátfalva, József A. u. 13.

28001289

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 658291905590231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.05.31.

cégjegyzékszáma: adószáma: 65829190130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Liget u. 25. hrsz.: 543

elnevezése: Borostyán Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 5

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1010-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.05.31.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

110



Dr. Mertus Tibor

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2012neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Arany J. u. 2.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Arany J. u. 2.

8325843438

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.06.12. 2014.12.04.

cégjegyzékszáma: adószáma: 77076155130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Arany J. u. 2. hrsz.: 336/A/2

elnevezése: Omega Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1256-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.06.12.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Petõ János

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2012neve:

címe: 3600 Ózd, Március 15. utca 158.

székhelye:

azonosító száma:

3600, Ózd, Március 15. utca 158.

8359561141

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2012.09.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 79232124125

A szálláshely

címe: 3348 Szilvásvárad, Patak u. 24. hrsz.: 64

elnevezése: Zergeboglár Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1509-2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma: 2012.09.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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ELCÉ Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 81.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 81.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 119259215520113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2013.06.10.

cégjegyzékszáma: 1009023935 adószáma: 11925921210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Miskolci út 79. hrsz.: 259

elnevezése: Magyar Route 66

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 8

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 606-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.06.10.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hidrováll Szakszervezeti Üdülési és Vállalkozási  Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

székhelye:

azonosító száma:

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 112747206820113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2013.08.09.

cégjegyzékszáma: 1609003636 adószáma: 11274720216

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Szalajka út 6. hrsz.: 451

elnevezése: Hidrováll Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 910/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.08.09.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Krisztalex-Press Rekreációs és Szolgáltató Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 1044 Budapest, Megyeri út 224. VII/24.

székhelye:

azonosító száma:

1044 Budapest, Megyeri út 224. VII/24.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 234841225520113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2013.08.13.

cégjegyzékszáma: 0109967690 adószáma: 23484122241

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Arany J. u. 1. hrsz.: 337

elnevezése: Öreg Erdész Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 6

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 918-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.08.13.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Boros Imre

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2013neve:

címe: 3300 Eger, Telekessy u. 10. III/12.

székhelye:

azonosító száma:

3300 Eger, Telekessy u. 10. III/12.

8276892698

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2013.08.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72603699130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Patak u. 1. hrsz.: 107

elnevezése: Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 919-2/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2013.08.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárvaX

nincs bezárva
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Szilák Gabriella

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 3600 Ózd, Szent István u. 18. I/3.

székhelye:

azonosító száma:

3600 Ózd, Szent István u. 18. I/3.

8376750437

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2014.06.04.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74511932125

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Rózsa u. 4. hrsz.: 630

elnevezése: Rózsa Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 1

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 366-3/2014/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.06.04.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX

117



Bényei Tamás

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Patak utca 22.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak utca 22.

vállalkozói nyilvántartási száma: 9024588

statisztikai száma: 641642784941231

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2014.12.17.

cégjegyzékszáma: adószáma: 64164278125

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Vasút utca 33. hrsz.: 63/2

elnevezése: Kövirózsa Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 680-2/2014/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.12.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Tapolca Gyöngye Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2014neve:

címe: 3530 Miskolc, Szent István utca 27.

székhelye:

azonosító száma:

3530 Miskolc, Szent István utca 27.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma: 138387716810113

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2014.12.23.

cégjegyzékszáma: 0509013570 adószáma: 13838771205

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 70. hrsz.: 483/1

elnevezése: Szilvaház Oktatási és Kutatási Központ

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzióX kemping üdülõház közösségi egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 10

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 19

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 972-5/2013

Az engedély
kiállításának dátuma: 2014.12.23.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kiss Józsefné

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dózsa György u. 45.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Dózsa György u. 45.

83867660516

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.03.03.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52477937130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 45. hrsz.: 596

elnevezése: Viki Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 8

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 1192-3/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.04.02.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Bíró Dániel

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Ady Endre u. 12.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Ady Endre u. 12.

8412413628

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.03.02.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52493735130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Ady Endre u. 12. hrsz.: 527/1

elnevezése: Szilvásvárad Camping & Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma: 1

az ágyak száma: 12

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 127-3/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.09.07.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Oláh zoltán

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 21.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Szabadság u. 21.

8309332803

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.09.16.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52579572130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Bem J. u. 33. hrsz.: 681

elnevezése: Hajnalka-Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 158-7/2015

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.09.16.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Molnár Balázs

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

4/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth L. u. 54.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth L. u. 54.

8449551382

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.05.14.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52549018130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Kosszuth L. u. 54. hrsz.: 898

elnevezése: Pannika Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 209-3/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.05.14.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Hócza Péter

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

5/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Dózsa György utca 31.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Patak u. 8/1

8403000707

vállalkozói nyilvántartási száma: 50257678

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.04.22.

cégjegyzékszáma: adószáma: 72746437130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Dózsa Gy. u. 33. hrsz.: 602

elnevezése: Kis Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 3

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 184-4/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.04.22.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Kormos József

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

6/2015neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai Mór u. 6/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai Mór u. 6/1

8399511730

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.05.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 52558700130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai M. u. 9. hrsz.: 778

elnevezése: Kormos Apartmanház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 255-4/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.05.27.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Szilák Gabriella

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

7/2015neve:

címe: 3600 Ózd, Szent István u. 18. I/3.

székhelye:

azonosító száma:

3600 Ózd, Szent István u. 18. I/3.

8376750437

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.07.13.

cégjegyzékszáma: adószáma: 74511932125

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Egri út 48. hrsz.: 477

elnevezése: Shubu Zen Vendégház

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 7

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 16

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 340-4/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.08.18.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Pécsvári Borbála

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

8/2015neve:

címe: 2151 Fót, Bokor u. 29.

székhelye:

azonosító száma:

2451 Fót, Bokor u. 29.

8326305316

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2015.09.25.

cégjegyzékszáma: adószáma: 82961858133

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai M. u. 27/1 hrsz.: 810/1

elnevezése: Borbála Családi Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 3

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 7

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 330/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2015.09.25.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Táltos Restaurant Kft.

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

1/2016neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 21.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Egri út 21.

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2016.01.08.

cégjegyzékszáma: 1009033259 adószáma: 23982981210

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Fenyves u. 2. hrsz.: 721

elnevezése: Táltos Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 4

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 520-3/2015/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2016.01.08.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Brassóné Szabó Ildikó

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

2/2016neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Jókai u. 33/1

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Jókai u. 33/1

8394062180

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2016.04.19.

cégjegyzékszáma: adószáma: 53174084130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad, Jókai M. u. 33/1 hrsz.: 813/1

elnevezése: Pitypang Apartman

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 4

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 10

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 115/2016/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2016.04.19.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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Toldi Mónika

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartás
száma

3/2016neve:

címe: 3348 Szilvásvárad, Kossuth Lajos u. 17.

székhelye:

azonosító száma:

3348 Szilvásvárad, Kossuth Lajos u. 17.

8377340429

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai száma:

I / 1. A szálláshely

rögzítése: módosítása: megszûnése:2016.08.01.

cégjegyzékszáma: adószáma: 53574666130

A szálláshely

címe: 3348, Szilvásvárad hrsz.: 208/14

elnevezése: Alinka-lak

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa

szálloda panzió kemping üdülõház közösségi egyébX

III. A szálláshely befogadóképessége

vendégszobák száma: 2

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma: 6

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai

Az engedély száma: 294/2016/SZV

Az engedély
kiállításának dátuma: 2016.08.01.

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

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok

kezdõ idõpontja: idõtartama: A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

be van zárva

nincs bezárvaX
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