
év hó, nap címe
helyrajzi 

szám 

használatán

ak jogcíme

üzemeltetésének 

időtartama, 

műszakonként a napi 

munkavégzés 

idejének 

megjelölésével

neve

cégjegyzék 

száma, ill. 

vállalkozói 

nyilvántartásba 

vételi száma

székhelye

1. 1/2013.

iratanyag átvétele 

( áttétel a telep 

fekvése szerint 

illetékes 

jegyzőhöz  )Pápa 

Város Jegyzőjétől

2013. április 3.

8532 Marcaltő, 

Kossuth u. 

34/B.

031/15 tulajdonos

A munkavégzés négyhavi 

munkaidőkeretben, 

munkaidő-beosztás alapján 

történik, egyműszakos 

munkarendben hétfőtől 

péntekig 06:00 - 14:00 

óráig 

MOVE 

Rehabilitációs 

Ipari és 

Szolgáltató 

Nonprofit 

Közhasznú Zrt.

19-10-500258
8500 Pápa, 

Komáromi u. 87

Csomagolás, Egyéb bútor 

gyártása, Egyéb fa-, 

parafatermék, fonottáru 

gyártása, Irodabútor 

gyártása, Játékgyártás, 

Konyhabútorgyártás

1. 1/2014 módosítás (3) 2014 november 5.

8532 Marcaltő, 

Kossuth u. 

34/B.

031/15 tulajdonos

A munkavégzés hétfőtől – 

péntekig 6.00 órától 14.20 

óráig kéthavi munkaidő 

keretben, munkaidő 

beosztás alapján történik.

MOVE 

Rehabilitációs 

Ipari és 

Szolgáltató 

Nonprofit 

Közhasznú Zrt.

19-10-500258
8500 Pápa, 

Komáromi u. 87

1. Csomagolás, Egyéb 

bútor gyártása, Egyéb fa-, 

parafatermék, fonottáru 

gyártása, Irodabútor 

gyártása, Játékgyártás, 

Konyhabútorgyártá, 2. 

alsóruházat gyártása, 20.  

egyéb ruházat, 

kiegészítők gyártása, 22. 

egyéb textiláru gyártása 

m.n.s., kivéve a 

kéziszőttes-, necceltáru- 

és csipkekészítés, 32. 

felsőruházat gyártása ( 

kivéve: munkaruházat), 

49.  konfekcionált 

textiláru gyártása, 57. 

munkaruházat gyártása, 

81. villamos világító 

eszköz gyártása

A telepen végzett 

ipari tevékenység

* 2009. szeptember 31-ig: 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 4. engedély visszavonása; 5. telep megszűnése                                                                                                                              2009 

október 1. követően indult és megismételt eljárásokban: 1. engedély kiadása ; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése                                                                             **L: új 

bejegyzést lásd alábbi sorszám alatt; E: korábbi bejegyzést lásd alábbi sorszám alatt

A bejegyzés időpontja

Sorszám

A jegyző által 

kiadott 

nyilvántartási 

szám 

A bejegyzés 

oka*

A telep Az ipari tevékenység végzőjének



1/2015 módosítás (3) 2015. augusztus 13.

8532 Marcaltő, 

Kossuth u. 

34/B.

031/15 tulajdonos

A munkavégzés hétfőtől – 

péntekig 6.00 órától 14.20 

óráig kéthavi munkaidő 

keretben, munkaidő 

beosztás alapján történik.

MOVE 

Rehabilitációs 

Ipari és 

Szolgáltató 

Nonprofit 

Közhasznú Zrt.

19-10-500258
8500 Pápa, Kúrt u. 

1.

1.Csomagolás, Egyéb 

bútor gyártása, Egyéb fa-, 

parafatermék, fonottáru 

gyártása, Irodabútor 

gyártása, Játékgyártás, 

Konyhabútorgyártá, 2. 

alsóruházat gyártása, 20.  

egyéb ruházat, 

kiegészítők gyártása, 22. 

egyéb textiláru gyártása 

m.n.s., kivéve a 

kéziszőttes-, necceltáru- 

és csipkekészítés, 32. 

felsőruházat gyártása ( 

kivéve: munkaruházat), 

49.  konfekcionált 

textiláru gyártása, 57. 

munkaruházat gyártása, 

81. villamos világító 

eszköz gyártása

2/2015 módosítás (3) 2015. december 3.

8532 Marcaltő, 

Kossuth u. 

34/B.

031/15 tulajdonos

A munkavégzés hétfőtől – 

péntekig 6.00 órától 14.20 

óráig kéthavi munkaidő 

keretben, munkaidő 

beosztás alapján történik.

MOVE 

Rehabilitációs 

Ipari és 

Szolgáltató 

Nonprofit 

Közhasznú Zrt.

19-10-500258
8500 Pápa, Kúrt u. 

1.

1.Csomagolás, Egyéb 

bútor gyártása, Egyéb fa-, 

parafatermék, fonottáru 

gyártása, Irodabútor 

gyártása, Játékgyártás, 

Konyhabútorgyártá, 2. 

alsóruházat gyártása, 20.  

egyéb ruházat, 

kiegészítők gyártása, 22. 

egyéb textiláru gyártása 

m.n.s., kivéve a 

kéziszőttes-, necceltáru- 

és csipkekészítés, 32. 

felsőruházat gyártása ( 

kivéve: munkaruházat), 

49.  konfekcionált 

textiláru gyártása, 57. 

munkaruházat gyártása, 

81. villamos világító 

eszköz gyártása, 

3.áramelosztó, -

szabályozó készülék 

gyártása, 44. 

járművillamossági, - 

elektrotechnikai 

készülékek gyártása

 


