
A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

Szervezet nyilvántartási 
száma

01-02-0014108

Megnevezés Magyar Hőszivattyú Szövetség 

Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve 

Idegen nyelvő elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország Magyarország

Szervezet székhelye 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9

Szervezet típusa Egyesület

Állapot Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék

Ügyszám 0100/Pk.60768/2010

Bírósági határozat száma 20

Jogerıre emelkedésének 
idıpontja

2016.04.11

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma 2016.04.11

Régi nyilvántartási szám 
formátum

14108/2010

Létesítı okirat kelte 2015.05.21

Egyesület formája egyesület

Cél szerinti besorolása szakmai, gazdasági érdekképviseleti 
tevékenység

Folyamatban lévı eljárás 
típusa

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévı eljárás 
kezdete

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás 
megszerzésének / 
módosításának / 
törlésének idıpontja

2014.06.03

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú

Elektronikus 
kapcsolattartási cím:

Elektronikus kapcsolattartási cím nincs 
bejegyezve

Cél szerinti leírás szervezi és összefogja a magyar hőszivattyú 
piacon a fejlesztő, gyártó, kereskedő, kivitelező, 
karbantartó cégek és magánszemélyek 
érdekvédelmét, képviseli mindezen személyek 
érdekeit szakmai szempontból; egyezteti és 
képviseli a szabályozási környezet 
államigazgatási kialakítása során, eljár a 
piackonform szabályozás megvalósulása és 
érvényesülése érdekében; kezdeményezi a 
hazai és nemzetközi hőszivattyús műszaki 
tudományos és gazdasági kapcsolatok 
fejlesztését; kezdeményezi és szolgálja a 
hőszivattyú alkalmazással kapcsolatos 
információk szabad áramlását; tevékenységével 
az energiatakarékossági, és 
energiahatékonysági szemlélet fejlődését 
szolgálja; a szakmai ismeretek terjesztését 
szolgálja; kötelességének tartja a szakterületen 
működő számos társ-szervezettel a 
kiegyensúlyozott szervezeti és szakmai 
együttműködést; célként tűzi ki a természet, 
környezet és az állatok fokozott védelmének 
megvalósítását.

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

1. oldal, összesen: 2 oldal
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Neve dr. Maiyaleh Tarek elnök 

Képviseleti jog 
terjedelme

Általános

Képviseleti joggyakorlás 
módja

Önálló

Megbízás idıtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve

Megbízás 
megszőnésének 
idıpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs 
bejegyezve

A megszőnés tényleges 
idıpontja

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 18151936-1-43

Adószám státusza Bejegyzett

Adószám 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének idıpontja

2011.01.27

Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közösségi adószám 
státusza

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közösségi adószám 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének idıpontja

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Statisztikai számjel 18151936-9412-517-01

Statisztikai számjel 
státusza

Bejegyzett

Statisztikai számjel 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének idıpontja

2016.04.11

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: 1 Megjelenített verzió: 9
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