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

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző.  

  



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: PELOPONESOS KFT. 1. 

címe:  1148 Budapest, Padlizsán út 15. 

székhelye: 1148 Budapest, Padlizsán út 15. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 01-09-687691 adószáma: 12261161-2-42 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 12261161-5610-113-01 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Dózsa György utca 19. hrsz: 0225 

elnevezése: SZŐLŐSZEM SZÓRAKOZTATÓ ÉS EGÉSZSÉG FARM 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2010.01.01. módosítása:  megszűnése: 2011.04.11. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping x üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 24 az ágyak száma: 108 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1. 

az engedély kiállításának dátuma: 2008.09.24. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

nincs bezárva 

be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

 

 



neve: Kispál András 2. 

címe:  Tiszafüred-Tiszaörvény, Hunyadi út 1.sz. 

székhelye:  

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 52338203 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Tisza-folyó 422 Fkm. hrsz:  

elnevezése: KATAMARÁN KEMPING 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2009.12.30. módosítása:  megszűnése: 2012.01.04. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió X kemping  üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma:  az ágyak száma:  

kemping esetén a területegységek száma: 100 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 68/2003. 

az engedély kiállításának dátuma: 2003.08.28. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Tiszaszőlősi FER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3. 

címe:  5244 Tiszaszőlős, Fő út 32. sz. 

székhelye: 5244 Tiszaszőlős, Fő út 32. sz. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 16-06-007621 adószáma: 21013557-2-16 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 21013557-5132-212-16 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Dózsa György utca 19 hrsz: 0225 

elnevezése: SZŐLŐSZEM SZÓRAKOZTATÓ ÉS EGÉSZSÉG FARM 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2011.06.06. módosítása:  megszűnése: 2011.11.03. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping X üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 12 az ágyak száma: 24 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 3/2011. 

az engedély kiállításának dátuma: 2011.06.06. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: ALASZKA MMV. KFT. 4. 

címe:  2144 KEREPES, SZŐLŐ ÚT 1. SZ. 

székhelye: 2144 KEREPES, SZŐLŐS ÚT 1.SZ. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 13-09-101993 adószáma: 1340696-2-13 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 13430696-4779-113-13 

A szálláshely 

címe: 5244 TISZASZŐLŐS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 19. hrsz: 0225 

elnevezése: SZŐLŐSZEM SZÓRAKOZTATÓ ÉS EGÉSZSÉG FARM 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2011.12.29. módosítása:  megszűnése: 2013.07.22. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping X üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 12 az ágyak száma: 24 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 4/2011. 

az engedély kiállításának dátuma: 2011.12.29. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: TRINK-DUÓ Kft. 5. 

címe:  2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80. 

székhelye: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 13-09-065160 adószáma: 10731338-2-13 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 10731338-6820-113-13 

A szálláshely 

címe: 
5244 Tiszaszőlős, Tisza bal parti árvízvédelmi töltés 165+650-
165+950 fkm. között Tisza folyó 422 fkm. 

hrsz: 031 

elnevezése: KATAMARÁN KEMPING ÉS KIKÖTŐ 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2012.07.31. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió X kemping  üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma:  az ágyak száma:  

kemping esetén a területegységek száma: 30 

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 5/2012. 

az engedély kiállításának dátuma: 2012.07.31. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 6. 

címe:  3384 Kisköre, Tisza II. 

székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt.4. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 15308469-2-16 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 15308469-8411-312-16 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős 10,04/6 őrház hrsz:  

elnevezése:  

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2008.07.17. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 2 az ágyak száma: 8 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 2/2008.  

az engedély kiállításának dátuma: 2008.07.17. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Falusi Patika Kft. 7. 

címe:  5244 Tiszaszőlős, Fő út 70/A. 

székhelye: 5244 Tiszaszőlős, Fő út 68. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 16-09-015167 adószáma: 24398475-2-16 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 24398475-1101-113-16 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Fő út 70/A hrsz: 800/5 

elnevezése: Tisza-tó Vendégház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2012.10.29. módosítása: 2013.07.23. megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 2 az ágyak száma: 8 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1867/2013 

az engedély kiállításának dátuma: 2013.07.23. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Caribi Pub Kft. 8. 

címe:  5244 Tiszaszőlős, Dózsa György út 19. 

székhelye: 2112. Veresegyház, Fő út 6. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 1309159658 adószáma: 24143158-2-13 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 24143158-5610-113-13 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Dózs György út 19. hrsz: 0225. 

elnevezése: Szőlőszem Farm 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2013.07.22. módosítása:  megszűnése: 2014.02.01. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping x üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 18 az ágyak száma: 75 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1712-8/2013. 

az engedély kiállításának dátuma: 2013.07.22. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Caribi Pub Kft. 9-2/2015. 

címe:  5244 Tiszaszőlős, Dózsa György út 19. 

székhelye: 2112. Veresegyház, Fő út 6. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 13-09-159658 adószáma: 24143158-2-13 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 24143158-2-13 

A szálláshely 

címe: 5244 Tiszaszőlős, Dózs György út 19. hrsz: 0225. 

elnevezése: Szőlőszem Farm 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2014. május 5. módosítása: 2015.11.04. megszűnése: 2016.03.21. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping x üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 12 az ágyak száma: 80 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 796-18/2014.; 1679-2/2015. 

az engedély kiállításának dátuma: 2014.05.05;2015.11.04 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Vendégház 10. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, Fő út 119. 

székhelye: 5244. Tiszaszőlős, Jókai út 15. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 37288684 adószáma: 66659309-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma: 37288684 

statisztikai száma: 66659309- 5520-231-16 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 119. hrsz: 862 

elnevezése: Vendégház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2014.07.21. módosítása:  megszűnése: 2015.07.14. 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 1 az ágyak száma: 4 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1794-3/2014. 

az engedély kiállításának dátuma: 2014.07.21. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Kerekes Andrásné 11. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 18. 

székhelye: 5244. Tiszaszőlős, Péntek Ferenc út 7/A. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 79763763-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma:  

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 18. hrsz: 114 

elnevezése: Levendula ház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2014.08..08. módosítása:  megszűnése: 2016.08.31 

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 2 az ágyak száma: 6 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1914-2/2014. 

az engedély kiállításának dátuma: 2014.08.08. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Horgász szálláshely 12. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, 0152/11.hrsz. 

székhelye: 5350. Tiszafüred, Toldi u. 6. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 66229847-2-36 

vállalkozói nyilvántartási száma: 32876894 

statisztikai száma: 66229847-5520-231-16 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős hrsz: 0152/11. 

elnevezése: Horgász szálláshely 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2014.12.18 módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 3 az ágyak száma: 3 (dupla) 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 2841-2/2014. 

az engedély kiállításának dátuma: 2014.12.18. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Albatrosz-Füred Bt. 13. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, 031. hrsz. 

székhelye: 5350. Tiszafüred, Bán Zsigmond út 67. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 16-06-007101 adószáma: 20726146-2-16 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 20726146-5222-117-16 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős hrsz: 031. 

elnevezése: Aranyosi Kikötő 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2015.07.09. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 2 az ágyak száma: 6 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1358-2/2015. 

az engedély kiállításának dátuma: 2015.07.09. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

  

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Baksi Alexandra Irma 14. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, Jókai út 11. 

székhelye: 5244. Tiszaszőlős, Jókai út 11. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 66659309-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma: 37288684 

statisztikai száma: 66659309-5520-231-16 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős hrsz: 572 

elnevezése: Tisza-Tavirózsa Vendégház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2015.07.15. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 4 az ágyak száma: 10 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1369-2/2015. 

az engedély kiállításának dátuma: 2015.07.15. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Beller József Attila 15. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, 0128.hrsz. 

székhelye: 1138. Budapest, Váci utca 167. III/16. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 66439606-2-41 

vállalkozói nyilvántartási száma: 35032183 

statisztikai száma: 66439606-9329-231-01 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős hrsz: 0128 

elnevezése: Búbosbanka Vendégház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2015.08.19 módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  x egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 5 az ágyak száma: 14 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1518-2/2015. 

az engedély kiállításának dátuma: 2015.08.19. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Szőlőszem Farm Kft. 16-3/2017. 

címe:  2112. Veresegyház, Fő út 4-6. tetőtér 2. 

székhelye: 2112. Veresegyház, Fő út 4-6. tetőtér 2. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma: 13-09-171710 adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma: 25017854-6820-113-13 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 19. hrsz: 0225 

elnevezése: Szőlőszem Farm 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2016.05.09. módosítása: 2017.12.20. megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

X szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi   egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 30 az ágyak száma: 60 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység  

nyilvántartási száma: 16-3/2017. 

nyilvántartásba vétel napja: 2016. 05.09. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Tábori  Istvánné 17. 

címe:  5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 5. 

székhelye: 2120. Dunakeszi, Kiserdő út 9/C. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 
53775568-1-

33 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma:  

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 5 hrsz: 103. 

elnevezése: Szőlőlugas Apartman 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2016.08.15 módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 3 az ágyak száma: 7 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység  

nyilvántartási száma: 17/2016. 

nyilvántartásba vétel napja: 2016. 08.15 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Kerekes Andrásné 18. 

címe:  Tiszaszőlős, Alkotmány út 18. 

székhelye: Tiszaszőlős, Péntek Ferenc út 7/a. 

azonosító száma: 50986154 cégjegyzékszáma:  adószáma: 67945795-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma: 50986154 

statisztikai száma: 679445795-5520-231-16 

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 18. hrsz:  

elnevezése: Levendula Vendégház 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2016.12.02. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 4 az ágyak száma: 11 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1708-5/2016. 

az engedély kiállításának dátuma: 2016.12.02. 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Fazekas András 19. 

címe:  Tiszaszőlős, Damjanich út 13. 

székhelye: Tiszaszőlős, Petőfi Sándor út 34. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 55115922-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma:  

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Damjanich út 13. hrsz:  

elnevezése: Kis Ház apartman  

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2018.10.15. módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 1 az ágyak száma: 4 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 2102-3/2018 

az engedély kiállításának dátuma: 2018.10.15 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 

 

 



I. A szálláshely-szolgáltató Nyilvántartási száma 

neve: Gazdag László 20/2019. 

címe:  Tiszaszőlős, Fő út 81. 

székhelye: Tiszaszőlős, Fő út 81. 

azonosító száma:  cégjegyzékszáma:  adószáma: 78013199-1-36 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

statisztikai száma:  

A szálláshely 

címe: 5244. Tiszaszőlős, Fő út 81. hrsz:  

elnevezése: Mézes Kuckó 

I/1. A szálláshely 

rögzítése: 2019.05.08 módosítása:  megszűnése:  

II. Az engedélyezett szolgáltatási tevékenység szálláshely szolgáltatás, melynek típusa 

 szálloda  panzió  kemping  üdülőház  közösségi  X egyéb 

III. A szálláshely befogadóképessége 

vendégszobák száma: 2 az ágyak száma: 4 

kemping esetén a területegységek száma:  

IV. A szálláshely-üzemeltetési engedély adatai 

az engedély száma: 1218-3/2019 

az engedély kiállításának dátuma: 2019.05.20 

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

 

V. A szálláshely ideiglenes bezárásával kapcsolatos adatok 

 

           nincs bezárva 

         be van zárva 

kezdő időpontja időtartama 
a bezárással kapcsolatos hivatkozási számok, 
egyéb adatok: 

  
 
 
 

 

 

 


