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Kivonat
a szervezet tórvényszéki nyilvántartásban íennál ló ad atai ról.
Az adatlekérésidőpontja: 2017.04.26. 8,,26

l. A szervezet nyilvántartási
A szervezet neve: NEo

száma:

Jogerő,,2011.04.13

01-02-0014311

2

Jogerő,- 2017,02,2?

Magyar Segítőkutya KöZhasznú Egyesűlet

24

Jogerő:

A szervezet rövidített neve: NEo MsKE

6

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve
Jogerő; 201 1,04.1 3

A szervezet típusa: Egyesület

Az egyesü let formája:

s,

tll A képviseló

2

Jogerő,. 2011 .04.13

egyesulet

A szervezet székhelye: 1192

2

Budapest, Dobó Katica uíca 112. fszl1

Jogeró: 201 1.04.1 3
.

2

Jogerő- 2017.02..2')

neve: Mányik Richárd

Anyja neve:
Lakóhelye:

2012.,1 1,30

24

Karsai Márta
2211 vasad, Bercsényi út 12,

A képviseleti jog gyakorlásának módja:

terjedelme:

önáttó

Általános

A megbízás idótartama:s ev
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:
élő emberek életminóségénekjavítása,társadalmi integrációjának előmozdítása
íeladatok ellátására alkalmas segítókutyák kiképzésévetés azoknak a fogyatékossággal élő
"puóális
személyekhez történő eljuttatásával, ezeken keresztül a társadalmi szolidarítás erősítése, az
állatvéd'elem és a íelelős állattartás népszerűsitése, továbbá terápiás kutyák alkalmazása
gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs
folyamatokban.

lo

A szeryezet célja: A íogyatékossággal

rl.

A szervezet cél szerinti besorolása]

rz

A létrehozás határozott idejének lejárta:

r:

A létesítőokirat (módosításának) kelte: zola:l.zl

zr Közhasznú

jogállás:

szociális tevékenység (pt. családvédetem, egészségkárosultak támogatása,
idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása,
humanitárius szervezetek)

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Adószám megszerz ésének/ felfüggesztésének / törlésének időpontja:

ze

14

24

.O2.22.

Jogerö, 201 5,03,1 0

zl,

zs.

201 5-07.01

Jogerő,. 2017 .02.22

821 1236-1 -43

A szeryezet közösségi adószáma:

Jogerő:

24

A szent ezet adószám

za

6

Jogerő. 2017

zz

1

201 2.1 1.30

Lejárat napja nincs bejegyezve

Közhasznú

ai

Jogerő:

Hul8211236

1

201 5,03,1 0

Jogerő:

201 5.09,21
14

A szeryezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett
Közösségi adószám megszerz ésének/ felfüggesztésének / törlésének időpontja:z011.o5,24
A szervezet statisztikai számjele:1821

Jogerő:
2o11.05,24

Jogerő.

14

Jogerő:

236-9499-529-01

n A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:aejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:

201 5,09,21

201 5.03.1 8

Jogerő: 2016,04,18
2016.04,18

1Á

oldal,. 112
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A szewezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető

zg

A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i)i Szervezetj

:o

A szövetséget létrehozó szervezetek listája:

l, Jogelőd szervezetek:

Jogelőd szervezet rrincs bejegyezve

Jogutód szervezeteki

Jogutód szervezet nincs bejegyezve

::

szolgáltató nincs bejegyezve

egység nincs bejegyezve

:: Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs
:s,

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:Eljárás/intézkedés nrncs

:a

Egyéb: Nincs

:a,

bejegyezve

egyéb adat bejegyezve

zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Budapest, 2017 ,04,26
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