
Telepekről vezetett nyilvántartás  

 

Nyilvántartási szám: 1/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (iratanyag átvétele 

358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján nyilvántartásba vevő 

jegyzőtől) 

A bejegyzés időpontja: 2013.04. 11. 

A telep   

- címe: 8541 Takácsi, Kossuth u. 9. 

- helyrajzi száma: Takácsi 201 

- használatának jogcíme: tulajdonos 

- üzemeltetésének időtartama, 

műszakonként a napi munkavégzés 

ideje: 

hétfőtől-péntek: 07,00-16,00, szombat, 

vasárnap zárva 

Az ipari tevékenység végzőjének   

- neve Császár Ferenc 

- cégjegyzékszáma, vállalkozói 

igazolvány száma: 

7781823 

- székhelye: 8541 Takácsi, Kossuth u. 7. 

A telepen végzett ipari tevékenység: Parkettagyártás, épületasztalos-ipari termék 

gyártása. Egyéb fa-,parafatermék, fonottáru 

gyártása. Egyéb bútor gyártása, irodabútor 

gyártása. Konyhabútorgyártás. Tároló 

fatermék gyártása. 

 

 

Nyilvántartási szám: 2/2013. 

A bejegyzés oka: 2. (iratanyag átvétele 

358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján nyilvántartásba vevő 

jegyzőtől) 

A bejegyzés időpontja: 2013.04. 11. 

A telep   

- címe: 8541 Takácsi, 022/1. 

- helyrajzi száma: Takácsi 022/1. 

- használatának jogcíme: bérlemény 

- üzemeltetésének időtartama, 

műszakonként a napi munkavégzés 

ideje: 

Munkanapokon : 07,00-15,30 

Az ipari tevékenység végzőjének   

- neve Takácsi Brikett Kft. 

- cégjegyzékszáma, vállalkozói 

igazolvány száma: 

01-09-929678 

- székhelye: 1052 Budapest, Türr I. u. 9. 

A telepen végzett ipari tevékenység: Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása. 

 

 

 



 

 

Nyilvántartási szám: 3/2013. 

A bejegyzés oka: 3. (iratanyag átvétele 

358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján nyilvántartásba vevő 

jegyzőtől) 

A bejegyzés időpontja: 2013.04. 11. 

A telep   

- címe: 8541 Takácsi,  Kossuth u. 29. 

- helyrajzi száma: Takácsi 190/1. 

- használatának jogcíme: bérlemény 

- üzemeltetésének időtartama, 

műszakonként a napi munkavégzés 

ideje: 

Műszakonként : 06,00-14,00 

Az ipari tevékenység végzőjének   

- neve Kunszt-Textil Kft. 

- cégjegyzékszáma, vállalkozói 

igazolvány száma: 

19-09-512384 

- székhelye: 8500 Pápa, Fáy A. ltp. 1. fsz. 2. 

A telepen végzett ipari tevékenység: Felsőruházat gyártása  

(kivéve: munkaruházat) 

 

 

Nyilvántartási szám: 4/2013. 

A bejegyzés oka: 4. (iratanyag átvétele 

358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján nyilvántartásba vevő 

jegyzőtől) 

A bejegyzés időpontja: 2013.04. 11. 

A telep   

- címe: 8541 Takácsi, Kossuth u. 14 

- helyrajzi száma: Takácsi 314. 

- használatának jogcíme: tulajdonostárs 

- üzemeltetésének időtartama, 

műszakonként a napi munkavégzés 

ideje: 

Egyéni vállalkozóként másodállásban, 

délutánonként, hétvégenként. 

Az ipari tevékenység végzőjének   

- neve  Marczali Tiborné 

- cégjegyzékszáma, vállalkozói 

igazolvány száma: 

29935094 

- székhelye: 8541 Takácsi, Kossuth u. 14. 

A telepen végzett ipari tevékenység: Felsőruházat gyártása  

(kivéve: munkaruházat) 

 

 

 

 

 



 

Nyilvántartási szám: 5/2014. 

A bejegyzés oka: 2. (Bejelentés 358/2008.(XII.31.) 

Korm. rendelet alapján) 

A bejegyzés időpontja: 2014. április 2. 

A telep   

- címe: 8541 Takácsi, Kossuth u. 58. 

- helyrajzi száma: Takácsi 397 

- használatának jogcíme: tulajdonos hozzájárulása 

- üzemeltetésének időtartama, 

műszakonként a napi munkavégzés 

ideje: 

Egyéni vállalkozóként másodállásban, 

hétfőtől péntekig 17-19 óra, szombat 08-12 

óra között. 

Az ipari tevékenység végzőjének   

- neve Horváthné Szabó Andrea 

- cégjegyzékszáma, vállalkozói 

igazolvány száma: 

32474681 

- székhelye: 8541 Takácsi, Kossuth u. 58 

A telepen végzett ipari tevékenység: Játékgyártás 

Táskafélék, szíjazat gyártása 

 

 

 


