
 

 

Jegyzői nyilvántartás 

a szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatókról 

a 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet 12. §. alapján 

 
1. 

        a szálláshely címe, helyrajzi száma : Varga Tamás  9083 Écs, Kistényő 5. (écsi 1818 hrsz. ) 

a szálláshely elnevezését: VARGA VADÁSZHÁZ 
szolgáltató adóazonosító száma: 79007915-1-28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése:  Magánszálláshely 

szálláshely befogadóképessége : 4 szoba 10 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 1/2013. 2013.09.25. 

módosítás dátuma, engedély száma: 2016.01.18. 1/2016. 

szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 

 

2. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma: Hérincs Jánosné  9083 Écs, Mogyorós 8. (écsi 375 hrsz.) 

a szálláshely elnevezése:  VÁGI VENDÉGHÁZ/PARASZTHÁZ  

a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma: 8301994681 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése: Egyéb szálláshely 

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 2 szoba 5 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 2/2013. 2013.10.07. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka:  2022.01.18. napjával az üzemeltető 

kérelmére 

 
3. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Schreiner Károly  9083 Écs, Hegyalja 7. ( écsi  306 hrsz. ) 

a szálláshely elnevezése: SCHREINER VENDÉGHÁZ 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma, statisztikai számjele: 77126171-1-28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése:  Magánszálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 4 szoba 9 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 1/2008. 2008.04.11. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 

 

 

4. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Natúr 2003 Kft.  9083 Écs, Fő u. 49. ( écsi  61 hrsz. ) 

a szálláshely elnevezése: FÉSZEK APARTMAN 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma: 13083380-2-08 

statisztikai számjele: 13083380 6831 113 08 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése: Egyéb szálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 6 szoba 9 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 1/2015. 2015.04.14. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 2019.07.31. napjával az üzemeltető 

kérelmére 

 

 
 5. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Baki Mária Magdolna.  9083 Écs, Hegyalja 1. ( écsi  310/2 hrsz. ) 

a szálláshely elnevezése: MAGDOLNA VENDÉGHÁZ 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma, statisztikai számjele: 66317386-1-28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése:  magánszálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 2 szoba 6 ágy 



a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 1/2017. 2017.01.27. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 

 

6. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Tankovics Hajnalka  9083 Écs, Hegyalja 30. ( écsi  128 hrsz. ) 

a szálláshely elnevezése: KÉKHÁZ VENDÉGHÁZ 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma, statisztikai számjele: 53726454-1.28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése:  magánszálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 3 szoba 8 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 2/2017. 2017.02.09. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 

 

7. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Hegedüsné Hadarics Szilvia  9083 Écs, Fő u. 59. (écsi  58/3 hrsz.) 

a szálláshely elnevezése: SISSY VENDÉGHÁZ 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma, statisztikai számjele: 54936900-1.28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése: magánszálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 3 szoba 10 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 1/2018. 2018.04.04. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 

 

8. 

a szálláshely címét, helyrajzi száma : Rádi Péterné  9083 Écs, Öreg u. 66. (écsi  479/2 hrsz.) 

a szálláshely elnevezése: DIÓFA VENDÉGHÁZ 
a szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma, statisztikai számjele: 79005243-1.28 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése: Egyéb szálláshely  

szálláshely befogadóképessége a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok alapján: 3 szoba 7 ágy 

a szálláshely-üzemeltetési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma: 2/2018. 2018.07.09. 

a szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama:- 

a szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka: 2021.11.28. napjával az üzemeltető 

kérelmére 

 

 

 

 

 


