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1 646/1 990

r A szervezet nyilv6ntart6si sz6ma: 01-02-000.1 290

Kivonat

a szervezet torvenyszeki nyilvantart6sban fenn6llo adatairol
Az adatlekeres idopontja: 2019.11.25. 9.44

Joger6:1990.02.14

: A szervezet neve: Budapesti Vdrosved6 Egyesutet

: A szervezet roviditett neve: BVE

', A szeryezet idegen nyelvfi elnevez6se: Town Prctect on Association of Budapest

: A szervezet tipusa: Egyesutet

. Az egyestilet form6ja:egyesuter

a. A szervezet sz6khelye: 1'126 Budapest, Szoboszlai utca24.

Jogero. '1 990.02.14
1

Joger6: 201 9.06.24
69

Joger0:2019.06.24
69

Jogero: '1990.02.14

Jogerrl: '1990.02.14

Joget6: 2012.07 .12

e rri A k6pvisel6 neve: Batiga Kornet

Anyja neve: Vogronecz Anna

Lak6helye: 1016 Budapest, Tigris utca 59.

A k6pviseletijog gyakorlSs6nak m6dja: Onal6

terjedelme: Attatanos

A megbiz6s id6tartama:+ ev

A meg biz6s megszfi n 6s6n ek id 6 pon tia : zozo.os.zt
A megsziin6s t6nyleges id6pontja:
A lemond6s trataryossa v5lisSra vonatkoz6 adat:

rzl A k6pvisel6 neve: Jeney Attita

Anyja neve: Szitdgyi Anna

Lak6helye: 1053 Budapest, Papnovelde utca 2. 2t20.

A k6pviseleti Jog gyakorl6s6nak m6dja: K6pviseleti jog gyakoilasanak m6dja nincs bejegyezve

terjedelme: Kutonos

A megbiz6s iddtartama:hatdrozatan
A megbiz6s megszfi n6s6nek idSpontja:
A megszfin6s t6nyleges id5pontja:
A lemondiis hat6lyoss5 vil6sSra vonatkoz6 adat

r:l A k6pviselS neve; Mitisits Mate

Anyja neve: Kovecs Katatin

Lak6helye: 1173 Budapest, Uszoda utca 1.8.

A k6pviseletijog gyakorl6s6nak m6dja: Ondl6

terjedelme: Attatanos

A megbiz6s id6tartama:+ ev

A meg biz6s megszfi n 6s6n ek id 5po n tjai2o2o.os.27
A megszfin6s t6nyleges idripontja:
A lemond6s hat6lyoss6 v6l6siira vonatkoz6 adat:

Jogero: 201 9.06.24
69

Jogero: 201 9.06.24

Jogero: 201 9.06.24
69
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F5v6rosi Ttirv6nysz6k

Ugyszim: 01 00/Pk.61 646/1 990

rar A k6pvisel6 neve: Sur6nyi J. Andrds

Anyja neve: Kun Anna

Lak6helye: 1061 Budapest, Jdkai ter 1. 3/15.

A k6pviseletijog gyakorl6s6nak m6dja: Onal6

terjedelmel Attatanos

A megbiz6s id5tartama:+ ev

A meg biz6s megszfi n6s6nek id6pon t1ai 2022.08.23

A megszfin6s t6nyleges idSpontja:
A lemond5s hatAlyossi vil6sira vonatkoz6 adat:

Joger6: 20
69

ro A szervezet c6lja:

r. A szervezet c6l szerinti besorol6sa: kornyezetvedelmi tev6kenys6g

rz. A l6trehoz5s hatirozott idejt6nek lejirta: Lej5rat napja nincs bejegyezve

r: A l6tesitS okirat (m6dosit6sinak) kelte: 201e.03.01

1. KozcelI tevekenyseg folytatdsa a kornyezetvedelem. a kulturalis or6ks6g 6s a muem16kek megdvdsa
erdekeben, amely kul0nosen a nevel6s, ismeretterjesztes, kulturSlis tev6kenys6g kulturdlis orokseg
meg6vdsa, a mUemlekvedelem es a kdrnyezetv6delem terUletet erinti.
2. A f6viiros tOrt6nelmi, epiteszeti, term6szeti ertekei feltdrasanak, gyarapitesdnak es meg6vds6nak
el6segitese.
3. Eudapest szepitese, polgArainak - es kul6nosen az ifltsdgnak - a varos szeretetdre nevelese, a
polgdrok bevondsa a fejleszt6si elkepzelesek, tervek megvitatds6ba 6s megvalositdsdba.
4. Szervez6 6s 6nk6ntes munka az egy6ni 6s kozossegi erok osszefogasa erdekeben.
5. A kornyezet- es termeszetvedelmi szempontok ervenyesitesdnek elosegit6se.
6. Az EgyesUlet tevekenyseger6l rendszeres tdjekozratdst ad irott es elektronikus sajt6ban.

Joger6: 2019.06.24

Joger6: 2007.03.2 1

2A

Joger6:2019.06.24
6S

zr. Kozhaszni jogill6s: Nem kozhaszno Jogero: 20'1 5.06.16
46

zz A szervezet elektronikus kapcsolattartisi cime: Etektronikus cim nincs bejegyezve
Joge16

zs A szervezet ad6szdm ai fi729224-1 -43

zt. A, szervezet ad6sz6m6val kapcsolatos t6ny: Bejegyzett

Adosz6m megszerz6s6nek / felfiiggeszt6s6nek / torl6s6nek id6pontja: 1e83.0s.12

zs A szervezet kdz<iss6gi adosz6mai fiu19729224

:0. A szervezet kcizoss6gi ad6szAm6val kapcsolatos t6ny: Bejegyzett

Kozciss6gi ad6sz6m megszerz6s6nek I felfiiggeszt6s6nek / torl6s6nek id6pontja:1e83.0s.12

zt . A sze rv ezet stati szti ka i sz6 mj e I e : fi7 29224 -g 4gg - s2g -o 1

ze A szervezet statisztikai sz6mjel6vel kapcsolatos t6ny: aelegyzett

Statisztikai szimjel megszerz6s6nek / felftiggeszt6s6nek / ttlrl6s6nek idcipontja: 2016.04.12

ze A szervezet sz6ml6j5t vezet6 p6nzforgalmi szolgiltat6 neve, sz6khelye: Szdmtavezeto szotgtrttato nincs bejegyezve

so A szervezet jogi szem6lyis6gfi szervezeti egys6ge(i)l Szervezeti egyseg nincs bejegyezve

:r. A szovets6get l6trehoz6 szervezetek listija:

Jogero: 201 5.03.1 0

Jogero: 201 5.03.1 0

Joger6.2015.03.10

Jogero: 201 5.07.1 B

Joger6: 2015.03.18

Jogero:2016.04.12
46

sz. Jogel<id szervezeteki Jogelod szervezet nincs bejegyezve

d szervezetek: Jogut6d szervezet nincs bejegyezve

a+. Folyamatban lev6 eli6r6s tipusa: Nincs

:s Folyamatban van v6grehajt6s, biztosit6si int6zked6s: Etidres nincs bejesyezve

ao Folyamatban van btintet6 / szabilys6rt6si elj6r6s / int6zked6sl Etj;irds/intezkedes nincs bejegyezve

ss. Egy6b: Nincs egyeb adat bejegyezve
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r'tirv6nysz6k

Budapest, 2019.11.25

ZARADEK
eljar6s folyamatban!
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