
A Nyugdíjasok Egyesülete (Pécs) adatai 
 

A szervezet alapadatai 
Szervezet nyilvántartási száma 02-02-0000308 

Megnevezés Nyugdíjasok Egyesülete 

Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve 

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet székhelye 7625 Pécs, Majorossy I. utca 15. 

Szervezet típusa Egyesület 

Állapot Nyilvántartásba vett 

Országos azonosító 0200/60329/1989/603291989 

Eljáró bíróság neve Pécsi Törvényszék 

Ügyszám 0200/Pk.60329/1989 

Bírósági határozat száma 94 

Jogerőre emelkedésének időpontja 2019.07.02 

Bejegyzés típus Változtatás 

Bejegyzés dátuma 2019.07.02 

Régi nyilvántartási szám formátum 308/1989 

Létesítő okirat kelte 2015.08.26 

Egyesület formája egyesület 

Cél szerinti besorolása szociális tevékenység 

Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Közhasznú jogállás megszerzésének 

/módosításának/törlésének időpontja 

2000.12.12 

Közhasznúsági fokozat Közhasznú 

Elektronikus kapcsolattartási cím Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve 

Cél szerinti leírás A nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári 

jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak 

érvényre juttatásának elősegítése, érdekeinek 

képviselete, társadalmi megbecsülésük erősítése. 

Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve 

Vagyonfelhasználás mód Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve 

Általános rendelkezés a képviselet 

gyakorlásának módjáról 

Általános rendelkezés nincs bejegyezve 

 

A szervezet képviselői 
Neve elnök Molnár Ferenc 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

Megbízás időtartama 4 év 

Megbízás megszűnésének időpontja 2023.06.30 

A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 

Származtatott jogi személyek lista Származtatott jogi személy nincs bejegyezve 

Jogelőd/jogutód szervezetek lista Jogelőd/jogutód szervezet nincs bejegyezve 

Szövetséget létrehozó társadalmi 

szervezetek lista 

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs 

bejegyezve 

 



Adószámadatok 
Adószám 19028815-1-02 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám 

megszerzésének/felfüggesztésének/törlésének 

időpontja 

1990.01.02 

Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Közösségi adószám megszerzésének 

/felfüggesztésének/törlésének időpontja 

Közösségi adószám nincs bejegyezve 

Statisztikai számjel 19028815-9499-529-02 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének 

/felfüggesztésének/törlésének időpontja 

2016.04.12 

 

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi 

szolgáltatók 

A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi 

szolgáltatója 

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, 

végrehajtási eljárás 

Nincs eljárás folyamatban 

Egyéb Nincs egyéb adat bejegyezve 

Adatváltozások száma: 2 Megjelenített verzió: 26 

 

 


