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A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0001290

Kivonat

a szeryezet törvényszéki nyilvántartásban fen nálló adatairól
Az adatlekérés időpontja: 2022.a8.15. 1 0:46

Jogerő: 1990.02.14

z. A szervezet neve: Budapesti Városvédő Egyesület

: A szeryezet rövidített neve: BvE

a A szervezet idegen nyelvű elnevezése: ToWn Protection Association of Budapest

s. A szervezet típusa: Egyesület

o, Az egyesület formája:egyesület

s. A szervezet székhelye: 1126 Budapest, Szoboszlai ulca2-4.

Jogerő: 1990,02,14

Jogeró: 201 9,06.24
69

Jogeró: 20'l9.06.24
69

Jogerő:1990,02,14

Jogerő:1990.02.14

Jogerő: 2012.07 .12
35/l

,,,il, A képviselő neve: Baliga Kornél

Anyja neve: Vogronecz Anna
Lakóhelye: 1016 Budapest, T'igris utca 59.

A képviseletijog gyakorlásának módja: önálló
terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A megbízás megszű nésének időpon tla: zozo.os,zl
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

1z, A képviselő neve: Jeney Attila

Anyja neve: Szilágyi Anna
Lakóhelye: 1O53 Budapest, PapnöVelde ulca 2. 2t2O.

A kéPviseleti jog gYakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve
terjedelme: Különös

A megbízás időtartama: határozatlan
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatá|yossá vá!ására vonatkozó adat

,t A képviselő neve: íVilisits Máté

Anyja íl€Vei Kovács Katalin

Lakóhelye: 1173 Budapest, Uszoda utca 1.B.

A képviseletijog gyakorlásának módja: önalto

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A megbízás megszű nésén ek időpo n tja: zozo.os.zl
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 201 9.06,24
69

Jogerő: 201 9,06,24
69

Jogerő: 201 9.06.24
69
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Fővárosi Törvényszék
Ügyszám : 01 OO/Pk,61 6 461 1 gg0

ral A képviselő neve: Surányi J. András

Anyja neve: Kun Anna

Lakóhelye: 1'b61 Budapest, Jókai tér 1. 3/15.

A képviseletijog gyakorlásának módja: önálló
terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:+ ev
A meg bízás m egszű nésének idő pon tja., 2022,0B.23
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat

Jogerő:201
69

lo.Aszervezetcélja: l.KÖzcé|Útevékenységfolytatásaakörnyezetvédelem,akulturálisörökségésaműemlékekmegóVása
érdekében, amely különösen a nevelés, ismeretterjesztés, kutturális tevékenysé9 kulturális orokség
megóvása, a műemlékvédelem és a környezetvédelem területét érinti.
2, A főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának
előseg ítése.
3. BudaPest széPÍtése, polgárajnak - és különösen az ifjúságnak - a város szeretetére nevelése, a
polgárok bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megviútásába és megvalósításába,
4. Szervező éS önkéntes munka az egyéni és közösségi érők összefogásaérdekében.
5. A kÖrnYezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésének eiősegítése.
6. AZ Egyesület tevékenységéről rendszeres tájékoztatást ad írott és elektionikus sa.jtóban.

ll, A szervezet cél szerinti besorolása: környezetvédelmi tevékenység

rz A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

ls,A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2019.o3,01

Jogerő: 20,19.06,24
69

Jogerő_ 2007,03,2,1
2a

Jogerő, 2u9.a6,2,4
69

zl Közhasznú jogállás: Nem közhasznú Jogeró, 201 5.06,1 6
46

z z A sze w ezet el e ktro n i k u s ka pcso l atta rtás i cimei rc7 2g224#cegkapu Jogerő:

z: A szervezet adószám ai lg729224-1 -43

z+, A szeryezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1983.05.12

:s A szervezet közösségi adószáma : H\Jlg72g224

zo A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:1983.05.12

z.l _ A sze rv ezet stati szti ka i számj el e i 1 97 29224-9499-529-01

za A szervezet statiszti kai számjelével kapcsotatos tény : aelegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2o16.o4.12

Jogerő: 201 5,03,1 0

Jogerő.2015.03_10

Jogerő, 201 5.03,1 0

Jogerő] 2015,0'/,18

Jogerő: 201 5.03,1 8

Jogerő: 201 6.04,1 2
46

:s. A szervezet számláját vezető Pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezetó szolgáltató nincs bejegyezve

:oA SzerVezet jogi személYiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve
sl. A szövetséget létrehozó szervezetek listája:

az, Jogelőd szervezetek: Jogelód szervezet nincs be.jegyezve

:s, Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

sl, Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

ss Folyamatban van végrehajtás, biztositási intézkedés: Eljárás nincs be]egyezve
so, FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

:o, Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

oldal: 2/3

\



, ényszék

,,1 00/Pk.616 4611990

. zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetően az alábbi változásbejegyzési eljárások vannak íolyamatban

A szervezet székhelye'- bejegyzés alatt.
A |étesltő okirat kelte - bejegyzés alatt.

Budapest, 2022,0B.15
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