Fővárosi Törvényszék
Ügyszám:0100/Pk.68381/1992

Kivonat
a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 2021.11.18. 13:27
1.

A szervezet nyilvántartási száma:

Jogerő: 1992.04.22

01-02-0004454

1
2.

A szervezet neve:

Jogerő: 2010.01.21

Barcza Gedeon Sport Club

9

Jogerő: 2018.03.14

3.

A szervezet rövidített neve:

4.

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

5.

A szervezet típusa: Egyesület

Jogerő: 1992.04.22

Az egyesület formája: sportegyesület

Jogerő: 2018.03.14

A szervezet székhelye:

Jogerő: 2018.03.14

6.

8.

9. (1)

BGSC

18

Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

1

18

1106 Budapest, Hárslevelű utca 12. fszt./4.

18

A képviselő neve: Grimm György elnök

Jogerő: 2018.03.14
18

Anyja neve: Kiss Ilona
Lakóhelye: 1111 Budapest, Irinyi József utca 47. 6. em./42.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
terjedelme: Általános
A megbízás időtartama:5 év
A megbízás megszűnésének időpontja: 2022.11.12
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:
Jogerő: 2018.03.14

10.

A szervezet célja:

11.

A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység

12.

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja nincs bejegyezve

13.

A létesítő okirat (módosításának) kelte:

2017.11.12

21.

Közhasznú jogállás:

22.

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve

Jogerő:

23.

A szervezet adószáma: 18157224-1-42

Jogerő: 2015.03.10

24.

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1992.04.23

25.

A szervezet közösségi adószáma:

Széleskörű, színvonalas, rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása és a
versenysport, rendszeres versenyzés, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés,
diáksport és a szabadidősport támogatása, felüdülés biztosítása, az ilyen igények
felkeltése, tagjainak nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakoztatása. A sportegyesület működési területén elősegíti az oktatási intézmények
tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület célja
továbbá a) olyan sportolók nevelés, akik magatartásukkal, eredményeikkel
hozzájárulnak a magyar sportélet színvonalának emeléséhez, illyetve elismerésre méltó
hagyományainak fenntartásához; b) nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és ápolása;
c) az önszerveződés útján létrejött szakosztályainak erkölcsi és a mindenkori
lehetősgekhez képest anyagi támogatása. A sportegyesület céljának megvalósítása
érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi és gazdálkodó
szerveivel.

18

Jogerő: 2010.01.21
9

Jogerő: 2018.03.14
18

Nem közhasznú

Jogerő: 2015.03.10

Közösségi adószám nincs bejegyezve
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26.

A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: Időpont nincs bejegyezve

27.

A szervezet statisztikai számjele: 18157224-9312-521-01

28.

A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2018.03.14

Jogerő: 2015.03.18

Jogerő: 2018.03.14
18

29.

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

30.

A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i):
A szövetséget létrehozó szervezetek listája:

31.

33.

Jogelőd szervezetek:
Jogutód szervezetek:

34.

Folyamatban levő eljárás típusa:

32.

Szervezeti egység nincs bejegyezve

Jogelőd szervezet nincs bejegyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve
Nincs

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
36. Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve
35.

39.

Egyéb:

Nincs egyéb adat bejegyezve

ZÁRADÉK
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Budapest, 2021.11.18
(bélyegző)

aláírás
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