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a szervezet törVényszéki nyilVántartásban fennálló adatairól
AZ adatlekérésidópontja: 12128120 10,.36 AM

l

A szervezet nyilvántartási
A szervezet neve:

száma:

Jogeíó] 1990,02,14

0,1_02,ooo129o

Jogeró] 1990,02,14

Budapesli Városvédó Egyestjlet

Jogeró| 2019,06.24

A szervezet röVidített neve: BVE
A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

Jogerő.2a19.a6 24

ToWn Protection Association of Budapest

6a

A szervezet típusa: Egyesúlet

Jogeró: 1990,02.14

Az egyesület formája:

Jogeró: 1990.02 14

eqyesúlet

A szervezet székhelye: 1126

.

A képviseló neve:Ba|iga
Anyja neve:
LakÓhelye:

35/

Jogeró: 20]9,06,24

Korné|

Vogíonecz Anna
1016 Budapest, Tiglis utca 59,

A képvise|etijog gyakorlásának módja:
terjedelme:

.

Jogeíő: 2012.07 .12

Budapest, szoboszlai utca 2-4,

onálló
Állalános

A megbízás idótartama:a éV
A megbizás megszú nésénekid ópontja:2020,05,27
A megszúnéstényleges időpontja:
A lemondás hatályossá Válására vonatkozó adat:
A képViseló neve: Jeney Allila
Anyja neve:
LakÓhelye:

Jogeló: 20'l9,06,24
69

szilágyi Anna
1053 Budapest, Papnöve|de uí.a 2_2120.

A képViseleti jog gyakorlásának módja:
terjedelme:

KepviseletiJog gyaKorlásának módja nincs bejegyezve
xutonos

A megbizás időtartama: halározatlan
A megbízás megszú nésénekidőpontja:
A megszúnés tény|eges időpontja:
A lemondás hatályossá Válására Vonatkozó adat
A
képviselő
neve: N4ilisils Nláté
l:ll
Anyja neVe: Kovács Katalin
Lakóhelye: 1173 Budapest, Uszoda Ulca 1.B.
A kéPviseletijog gyakorlásának módja:

terjedelme:

A
A
A
A

Jogerő: 2019,06-24
6a

önálló
Attatanos

megbízás időtartama:4 év
megbizás megszű nésénekid ó po ntia:2o2o,05,27
megszűnés tényleges idópontja:
lemondás hatályossá Válására Vonatkozó adat
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Fóvárosi Törvényszék
Ügyszám:

01

0o/Pk.61 646/1 99o

tll A képviselő

neve: surányi

J, András

Anyja neve: Kun Anna
Lakóhelye: 106í Budapest, Jóka] tér 1.3/15.
A képviseletijog gyakorlásának módja:

terjedelme:

A
A
A
A

Jogeró: 2019.06,24

önálló
Állalános

megbízás időtartama:4 eV
megbizás megszúnésénekidőpontra:2022.oB,23
megszúné§ tényleges idópontja:
lemondás hatályossá Válására Vonatkozó adat

0Aszervezetcélja:1,(o2celutevéke_lysegfolytalásaakörnyezetvédelem,akJltUráhsörökségésámúemlékekmeqóVasa

Jogeró: 2019.06,24

l";"i;.dű ü,r;;Í;;;ü#'.

eldekeben, ame]y lu]önösen a nevelés, i;meíelle4eszlés, kullJlális
me9óVása, a mrjemlékVédelemes
kör.lye7etVédejem leíLlelétellnti,
2, A fŐVáros tÖrlénelmi, ép{leszeli, lerrnészeii értékei íel(árá§ának,
grar;pításának és megóVásának
elösegitésé.
3, Budapest szé!llése, polgáralnak - és lülönösen az lí]uságnak
- a Város szeretetére nevelése, a
polqárok bevonasa a íejleszlésielkepzelések, |ervek
"
m;gviúlásába és ,"g"iró"íiá.áúu".''
-.
4. szervezó és önkénles munka az egyéni és közösségi'elók
összefoga. u "ora"xeÜ=ur,,5, A környezel_ es leImeszelVédelmi aiemponlok érve;y;sitésének
eios"gíle.;,
6- Az EgyesÜlet levékenysegerol renclszeíós lajekoztatá'st
ad lrott és etetÜonlt<us saltolan.

a
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ll A szervezet cél szerinti besorolása:

környezelvédelmi tevékenység

2a

,2

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs bejegyezve

,.]

A |étesítő okirat (módosításának) kelte:

2019,03,01

,] Közhasznú jogállás:
2, A
..3

Jogerö: 2019,06,24

Nern közhasznú

JOgeró:20]5,06,16

szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Eleklronikus

A szervezet

ad ó

Jogerő: 20a7 .03_21

Jogerő

cím n incs bejegyezve

száma: rc]2s22a-1-43

Jogeró: 2015,03,10

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / íelfüggesztésének / törlésének idópontja:
25 A szervezet közösségi
adószáma: HUlg72g224
2a

26

,7

Jogeró: 2015.03,10

19B3.05,12

Jogelói 20í5,03.10

A szervezet közösségi adószámáVal kapcsolatos tény: Bejegyzett
Közösségi adószám megsze12ésének / felfüggesztésének / törlésének idópontja:
A szerVezet statisztikai számjele : fi?2g224-g4gg-52g,o1

Jogeró: 2015,07.18
19B3,05.12
Jogeró: 2015.03.18

A szerVezet statisztikai számjeléVel kapcsolatos tény:Beieqyzett
statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének
idópon tja:2016.o4.12
29, A szerVezet számláiát Vezetó pénzforgalmi
szolgáltató neve, székhelye: számlaVezetö
2s

:oA szervezet jogi személyiségűszervezeti e9ysége(i)
31, A szöVetsé9et létrehozó szervezetek
listája:
l: Jogelód szervezetek:

Jogeró:2016_04.í2

szolgáltató nincs bejegyezve

:

szervezeti egység nincs bejegyezve

Jogelód szervezet ninc§ bejegyezve

:: Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve
lo Folyamatban levó eljárás
35

:o
re

típusa: rulncs

Folyamatban Van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban Van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:Eljárás/inlézkedés
nincs
Egyéb: Nincs

bejegyezve

egyéb adat bejegyezve

o|da|:
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A szervezel adatait illetően nincs Vállozásbejegyzési eljárás íolyam

Budapest,2a2a12.28
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