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3. A szervezet röviditett neve: BVE 

4 A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Town Protection Association of Budapest 

s A szervezet típusa: Egyesület 

6 Az egyesület formája:egyesület 

e. A szervezet székhelye: 1126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4. 
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Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám:0100/Pk.61646/1990 

Kivonat 

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. 
Az adatlekérés időpontja: 5/21/20 6:24 AM 

1. A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0001290 

2 A szervezet neve: Budapesti Városvédó Egyesület 

Jogerő: 2019.06.24 
69 

9.(l) A képviselő neve: Baliga Kornél 

Anyja neve: Vogronecz Anna 
Lakóhelye: 1016 Budapest, Tigris utca 59. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló 

terjedelme: Általános 

A megbízás időtartama:4 év 
A megbízás megszünésének időpontja:2o2o.os.27 
A megszűnés tényleges időpontja: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

(2) A képviselő neve: Jeney Attila 

Anyja neve: Szilágyi Anna 
Lakóhelye: 1053 Budapest. Papnövelde utca 2. 2/20. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve 

terjedelme: Különös 

A megbízás időtartama:határozatlan 
A megbízás megszűnésének időpontja: 
A megszünés tényleges időpontja: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

(3) A képviselő neve: miesits Máté 

Anyja neve: Kovács Katalin 
Lakóhelye: 1173 Budapest, Uszoda utca 1.B. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

terjedelme: Általános 

A megbízás időtartama:4 év 
A megbízás megszűnésének időpontja:2o2o.o5.27 
A megszűnés tényleges időpontja: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 
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(4) A képviselő neve: Surányi J. András 

Anyja neve: Kun Anna 

Lakóhelye: 1061 Budapest. Jókai tér 1.3115. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

terjedelme: Általános 

A megbízás időtartama:4 91.1 

A megbízás megszűnésének időpontja:2922.09.29 
A megszűnés tényleges időpontja: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 
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10 A szerezet célja: 1. Közcélú tevékenység folytatása a környezetvédelem. a kulturális örökség és a műemlékek megóvása 
érdekében, amely különösen a nevelés, ismeretterjesztés. kulturális tevékenység kulturális örökség _ • 
megóvása, a műemlékvédelem és a környezetvédelem területét érinti. 
2. A főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának. gyarapításának és megóvásának 

• elősegítése. 
3. Budapest szépitése. polgárainak - és különösen az ifjúságnak - a város szeretetére nevelése, a 

• polgárok bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megvitatásába és megvalósitásába. 
4. Szervező és önkéntes munka az egyéni és közösségi erők Összefogása érdekében. 
5. A környezet-és természetvédelmi szempontok érvényesitésének elősegítése. 
6. Az Egyesület tevékenységéről rendszeres tájékoztatást ad irott és elektronikus sajtóban. 

. 	11.A szervezet cél szerinti besorolása: környezetvédelmi tevékenység 

ti.
' :7;,...... 12. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve 
t4tIer I.. 

létesítő okirat (módosításának) kelte: 2019.03.01 

-14148.1 '''t 
-.1" 21. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú 
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22. A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve 
	 Jogerő: 

, 	23. A szervezet adószáma:19729224-1-43 

24. A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1983.05.12 

25. A szervezet közösségi adószáma: HU19729224 
.• 

26. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1983.05.12 

szerVezet statisztikai számjele:19729224-9499-529-01 

na.  szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:Bejegyzeri 
r• t; Statisitikal számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének Időpontja: 2016.04.12 

Jogerő: 2015.03.10 

Jogerő: 2015.03.10 

Jogerő: 2015:03.10 

Jogerő: 2015.07.18 

Jogerő: 2015.03.18 

Jogerő: 2016.04.12 
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29. A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezet6 szolgáltató nincs bejegyezve 

30. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve 

31. A szövetséget létrehozó szervezetek listája: 

32. Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve 

s3 .Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve t t, 	• 	  
r 

34 Fölyarnatban levő eljárás típusa: Nincs 

35 Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 
• •Ln-", 	• 

. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve 

mar EgyeD: Nincs egyéb adat bejegyezve 
. 	, 

't 
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Fővárosi Törvényszék 
Ügyszám:0100/Pk.61646/1990 

ZÁRADÉK 
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban! 

aláírás 

Budapest, 2020.05.21 
4k4.9191,r 
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