Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

AESKULAP Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

címe:

8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b

székhelye:

8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1/2010

1406300783

25227886214

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

252278865231212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 141

8636, Balatonszemes

elnevezése: SZEMES Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.02.08.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

8

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

195/1998

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.11.18.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

2

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Koronkai Zoltán

címe:

8636 Balatonszemes, Bagolyvár u. 11

székhelye:

1213 Budapest, Szentmiklósi u. 183

2/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES-232548

40880301243

adószáma:

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 0000000

8636, Balatonszemes

elnevezése: SZEM-S ÜDÜLÕ ÉS LAKÓPARK

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2005.03.24.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

12

az ágyak száma:

30

kemping esetén a területegységek száma:

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

371/2005

Az engedély
kiállításának dátuma:

2005.03.24.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Esély-Budapest Alapítvány

címe:

8636 Balatonszemes, Szabadság u. 5.

székhelye:

1102 Budapest, Állomás u. 2.

azonosító száma:

3/2010

cégjegyzékszáma:

0000000000

19022888241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

000000000000000

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000000000

8636, Balatonszemes

elnevezése: Esély-Budapest Alapítvány Ifjúsági Tábor

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2002.06.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

58

az ágyak száma:

200

kemping esetén a területegységek száma:

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

0000000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.06.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

KID SUMMER Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Nagy Imre u.1.

székhelye:

1223 Budapest, Húr u. 9. C.ép. 4.lhz. 2.em 5.

4/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1409311408

23336201214

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

233362015520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 880

8636, Balatonszemes, Nagy Imre u. 1.

elnevezése: Pillangó Üdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

2015.04.16.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

40

az ágyak száma:

200

kemping esetén a területegységek száma:

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

00000000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2002.06.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Óvárosi Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Bagolyvár u. 26

székhelye:

1035 Budapest, Veder u. 8.

5/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0109060616

10214417241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

102144177012113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1242

8636, Balatonszemes

elnevezése: Mókus Lakóház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

3

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

244/2000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2006.01.16.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

OTP Ingatlanüzemeltetõ Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Parti sétány 159

székhelye:

1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

azonosító száma:

6/2010

cégjegyzékszáma:

0109896519

14271623141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

142716238110113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000000

8636, Balatonszemes

elnevezése: OTP Bank NYRT. Gyermeküdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1998.03.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

72

kemping esetén a területegységek száma:

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

000000000

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.03.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

OTP Ingatlanüzemeltetõ Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Parti sétány 159

székhelye:

1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

azonosító száma:

7/2010

cégjegyzékszáma:

0109896519

14271623141

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

142716238110113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000000

8636, Balatonszemes, Parti sétány 159

elnevezése: OTP Ingatlanüzemeltetõ Kft. Balatonszemesi Üdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

1998.03.11.

módosítása:

2014.06.26.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

82

az ágyak száma:

341

kemping esetén a területegységek száma:

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

366/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

1998.03.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Erzsébet Üzemeltetõ Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Ady E. 29.

székhelye:

1061 Budapest, Király utca 16. 4. em.

azonosító száma:

8/2010

cégjegyzékszáma:

0109182594

24791218242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

247912185520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000000

8636, Balatonszemes, Ady Endre utca 29-34

elnevezése: ERZSÉBET SZÁLLODA BALATONSZEMES

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

2014.04.23.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

49

az ágyak száma:

100

kemping esetén a területegységek száma:

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

00000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2001.03.06.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SZEMES-TOURS BT

címe:

8636 Balatonszemes, Szabadság u. 72

székhelye:

1151 Budapest, Bem u. 29.

9/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0106218451

28401005242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

284010055511212

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00000000000

8636, Balatonszemes

elnevezése: FASOR PANZIÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

2013.10.08.

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

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

356/2004

Az engedély
kiállításának dátuma:

2004.06.30.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

BALATONTOURIST CAMPING Szolgáltató Kft.

címe:

8200 Veszprém, Jutasi út 23.

székhelye:

8200 Veszprém, Jutasi út 23.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

10/2010

1909517400

25039553219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

250395535530113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 188/1 (188/5)

8636, Balatonszemes Ady Endre u. 8.

elnevezése: Lidó Kemping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.06.04.

módosítása:

2015.12.16.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

80

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

160

140

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

2308/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.12.16.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

BALATONTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.

címe:

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.

székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

11/2010

2009072097

10320763220

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

103207635520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 694. 695/1, 700

8636, Balatonszemes, Lellei u. 1-2.

elnevezése: Vadvirág Kemping és Nyaralótelep

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2007.06.04.

módosítása:

2013.02.20.

megszûnése:

2016.01.12.

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

360

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

608

1250

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

997/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.02.28.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:
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Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Gyopár Hotel Kft

címe:

8636 Balatonszemes, Semmelweis u. 58

székhelye:

5900 Orosháza, Szentetornyai út 2.

12/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0409006647

10344868204

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

103448685510113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 471

8636, Balatonszemes, Semmelweis u. 58.

elnevezése: KARSAI HOLIDAY ÜDÜLÕHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2008.07.01.

módosítása:

2011.06.20.

megszûnése:

2010.10.27.

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

10

az ágyak száma:

28

kemping esetén a területegységek száma:

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

12/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.20.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

13

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Confhotel Management Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Árnyas Fasor 1.

székhelye:

1117 Budapest, Szerémi út 7/A

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

13/2010

0109902441

14407235243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

144072357912113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00000

8636, Balatonszemes

elnevezése: Szindbád Wellnes Hotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

2011.01.12.

megszûnése:

2015.09.01.

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

61

az ágyak száma:

198

kemping esetén a területegységek száma:

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

13/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2008.09.01.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

14

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SZEMES INGATLANBÉRLÕ Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Fõ u. 42-44

székhelye:

8636 Balatonszemes, Kinizsi u. 10.

azonosító száma:

14/2010

cégjegyzékszáma:

1409313761

24700986214

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

247009866820113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1074/1

8636, Balatonszemes

elnevezése: DOMUS ÜDÜLÕHÁZ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2001.07.04.

módosítása:

2014.06.04.

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

24

kemping esetén a területegységek száma:

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

1045/2014

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
be van zárva
X nincs bezárva

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

15

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

BAHART ZRT

címe:

8636 Balatonszemes, KIKÖTÕ U. 2

székhelye:

8636 Balatonszemes, KIKÖTÕ U. 2

15/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

00000000200

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00000000

8636, Balatonszemes

elnevezése: HATTYÚ KEMPING

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:

400

200

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

000000

Az engedély
kiállításának dátuma:

1997.05.28.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

16

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

RIDER BEACH Kft

címe:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 63

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 63

16/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709012270

13455448207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 698

8636, Balatonszemes

elnevezése: RIDER BEACH Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

2012.05.23.

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

17

az ágyak száma:

34

kemping esetén a területegységek száma:

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

16/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.04.01.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

17

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

RIDER BEACH Kft

címe:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 63

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 63

17/2010

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709012270

13455448207

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 697/3

8636, Balatonszemes

elnevezése: RIDER BEACH Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2010.04.01.

módosítása:

megszûnése:

2012.05.23.

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

10

kemping esetén a területegységek száma:

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

17/2010

Az engedély
kiállításának dátuma:

2010.04.01.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

18

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

LAK-ÉP-KER 1998 Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Ady Endre u. 26

székhelye:

3170 Szécsény, Varsányi u. 4/A

1/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1209003111

11212920212

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

112129204120113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 170

8636, Balatonszemes

elnevezése: Platán Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.01.10.

módosítása:

megszûnése:

2014.01.15.

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

9

az ágyak száma:

20

kemping esetén a területegységek száma:

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

465/2009

Az engedély
kiállításának dátuma:

2009.05.19.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

19

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Baba&Manó Kft.

címe:

8624 Balatonszárszó, Fõ u. 3.

székhelye:

8624 Balatonszárszó, Fõ u. 3.

2/2011

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1409307859

14191844214

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

141918444771113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 302

8636, Balatonszemes, Semmelweis u. 63.

elnevezése: LOKOMOTIV Hotel

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.05.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

20

az ágyak száma:

50

kemping esetén a területegységek száma:

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

1457/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.05.03.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

20

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

H und R Mobilcamping Balatonsüd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Rádi u. 6.

székhelye:

8636 Balatonszemes, 2373/4. hrsz.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1409310268

3/2011

adószáma:

22670058214

vállalkozói nyilvántartási száma:

226700585530113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2373/4

8636, Balatonszemes, Rádi u. 6.

elnevezése: H und R Mobilcamping

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.06.20.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

az ágyak száma:

kemping esetén a területegységek száma:

48

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

2109/2011

Az engedély
kiállításának dátuma:

2011.06.20.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

21

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

CAR-TOUR HUNGARY KFT

címe:

1054 Budapest, Báthory u. 19

székhelye:

1054 Budapest, Báthory u. 19

azonosító száma:

4/2011

cégjegyzékszáma:

0109705102

12822371241

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1246

8636, Balatonszemes, Bagolyvár u. 22

elnevezése: GARDEN PANZIÓ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2011.07.06.

módosítása:

megszûnése:

2013.07.11.

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

X panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

16

az ágyak száma:

32

kemping esetén a területegységek száma:

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

340/2003

Az engedély
kiállításának dátuma:

2003.10.15.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

22

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SILENCIO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

1118 Budapest, Budaörsi út 64

székhelye:

1118 Budapest, Budaörsi út 64

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1/2012

0109951608

13934028243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

139340284120113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 697/3

8636, Balatonszemes

elnevezése: Rider Beach Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.29.

módosítása:

megszûnése:

2015.11.17.

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

5

az ágyak száma:

15

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.29.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

23

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SILENCIO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

1118 Budapest, Budaörsi út 64

székhelye:

1118 Budapest, Budaörsi út 64

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2012

0109951608

13934028243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

139340284120113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 698

8636, Balatonszemes, Lellei u. 2

elnevezése: Rider Beach Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.05.29.

módosítása:

megszûnése:

2015.11.17.

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

17

az ágyak száma:

45

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2012

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.05.29.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

24

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Erzsébet Üzemeltetõ Kft.

címe:

8637 Balatonõszöd, , Hárs utca 11.

székhelye:

1134 Budapest, Váci út 35. 5. em

azonosító száma:

3/2012

cégjegyzékszáma:

0109182594

24791218242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

247912185520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00000

8637 Balatonõszöd, Hárs utca 11.

elnevezése: Erzsébet Szálloda Balatonõszöd

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2012.12.05.

módosítása:

2016.06.20.

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

56

az ágyak száma:

232

kemping esetén a területegységek száma:

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

2/2000

Az engedély
kiállításának dátuma:

2012.12.05.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

25

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

TAPOLCA GYÖNGYE Szálláshely Szolgáltató és Tudományos-Kutató
Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Ady Endre u. 31.

székhelye:

3530 Miskolc, Szent István utca 27. fszt. 3.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0509013570

1/2013

13838771205

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

138387716810113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 118/A/4-5. 118/A/13-14

8636, Balatonszemes

elnevezése: Lillaház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.03.05.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

4

az ágyak száma:

16

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.03.05.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

26

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Central European Vocational Educational Centre Felnõttoktató és
Szolgáltató Kft.

címe:

9027 Gyõr, Ipar utca 51.A.ép.

székhelye:

9027 Gyõr, Ipar utca 51.A.ép.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0809001612

2/2013

10437388208

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

104373888559113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1427

8636, Balatonszemes, Tompa utca 13.

elnevezése: Oktatási Központ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.03.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

6

az ágyak száma:

12

kemping esetén a területegységek száma:

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

1436/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.03.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

27

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Bagolyvár utca 22.

székhelye:

3271 Visonta, Hõsök tere 3.

azonosító száma:

3/2013

cégjegyzékszáma:

1009034019

24370479210

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

243704798299572

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 1246

8636, Balatonszemes

elnevezése: Garden Panzió

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2013.07.11.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

11

az ágyak száma:

40

kemping esetén a területegységek száma:

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

3/2013

Az engedély
kiállításának dátuma:

2013.07.11.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

28

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Kid S & B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

1223 Budapest, Húr u. 9. C.ép. 4.lph. 2.em.5.

székhelye:

1223 Budapest, Húr u. 9. C.ép. 4.lph. 2.em.5.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1/2015

0109258527

10889888243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

108898885520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 170

8636, Balatonszemes, Ady Endre u. 26.

elnevezése: Platán Üdülõ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.04.16.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

13

az ágyak száma:

50

kemping esetén a területegységek száma:

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

1/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.04.16.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

29

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmában Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége

címe:

8636 Balatonszemes, Petõfi utca 8.

székhelye:

1068 Budapest, Benczúr u. 45.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0000000000

2/2015

19002110242

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:
statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 000000

8636, Balatonszemes, Petõfi u. 8.

elnevezése: Platán Üdülõház

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.07.08.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

1

az ágyak száma:

1

kemping esetén a területegységek száma:

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

1551/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.07.08.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

30

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

SzindbádNet Kft.

címe:

2095 Pilisszántó, Vörösmarty út 56.

székhelye:

2095 Pilisszántó, Vörösmarty út 56.

3/2015

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

1309073349

12185252213

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

121852526810113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 00000

8636, Balatonszemes, Árnyas Fasor 1.

elnevezése: Wellness Hotel Szindbád

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.08.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

30

az ágyak száma:

80

kemping esetén a területegységek száma:

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

1780/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.08.31.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

31

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

ORANGE BEACH Kft.

címe:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zsolnai utca 63.

4/2015

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

0709026418

adószáma:

25409743207

hrsz.: 697/3.

698.

vállalkozói nyilvántartási száma:

254097435590113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

8636, Balatonszemes, Lellei u.

elnevezése: RIDER BEACH APARTMENTS AND ROOM

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2015.11.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

X üdülõház

kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

22

az ágyak száma:

49

kemping esetén a területegységek száma:

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

4/2015

Az engedély
kiállításának dátuma:

2015.11.25.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

32

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

Balatontourist Camping Szolgáltató Kft.

címe:

8200 Veszprém, Jutasi út 23.

székhelye:

8200 Veszprém, Jutasi út 23.

azonosító száma:

1/2016

cégjegyzékszáma:

1909517400

25039553219

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

250395535530113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 694, 695/1, 700.

8636, Balatonszemes, Lellei u. 1-2.

elnevezése: VADVIRÁG KEMPING ÉS ÜDÜLÕFALU

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.01.25.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

X kemping

közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

360

kemping esetén a területegységek száma:

az ágyak száma:

608

1250

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

113/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.01.25.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

33

Nyilvántartás
száma

I. A szálláshely-szolgáltató
neve:

KID S & B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe:

8636 Balatonszemes, Gárdonyi u. 1.

székhelye:

8636 Balatonszemes, Gárdonyi u. 1.

azonosító száma:

cégjegyzékszáma:

2/2016

0109268025

10889888243

adószáma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

108898885520113

statisztikai száma:

A szálláshely
címe:

hrsz.: 2044/1

8636, Balatonszemes

elnevezése: KID SPORT ÜDÜLÕ

I / 1. A szálláshely
rögzítése:

2016.05.31.

módosítása:

megszûnése:

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

panzió

üdülõház

kemping

X közösségi

egyéb

III. A szálláshely befogadóképessége
vendégszobák száma:

17

az ágyak száma:

110

kemping esetén a területegységek száma:

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

1212/2016

Az engedély
kiállításának dátuma:

2016.05.31.

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

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

kezdõ idõpontja: idõtartama:

A bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, egyéb adatok:

34

