
 

 

  

Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 

Országos Ruszin Önkormányzat  

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat által  

létrehozott alapítvány 
A szervezet alapadatai 

Szervezet nyilvántartási száma 01-01-0007994 

Megnevezés Ruszinokért Alapítvány 

Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve 

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet székhelye 1147 Budapest, Gyarmat utca 85 /B. 

Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány 

Alapitvány típusa Alapítvány 

Állapot Nyilvántartásba vett 

Országos azonosító 0100/60135/2000/601352000 

Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám 0100/Pk.60135/2000 

Bírósági határozat száma 23 

Jogerőre emelkedésének 

időpontja 
2016.04.28 

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat 

Bejegyzés dátuma 2016.04.28 

Régi nyilvántartási szám 

formátum 
7994/2000 

Létesítő okirat kelte 2015.06.22 

Alapítvány jellege Nyílt alapítvány 

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 

2014.06.01 

Közhasznúsági fokozat Közhasznú 



 

 

Elektronikus kapcsolattartási 

cím: 
Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve 

Cél szerinti leírás Támogatni a világ bármely országában élő ruszinok 

közösségének fennmaradását, nemzeti öntudatának 

erősítését. Támogatni a ruszin hagyományok, a ruszin 

kultúra és a ruszin nyelv ápolását, fejlesztését, Szociális 

támogatást, pénzbeli vagy természetben juttatást nyújtani 

a ruszin nemzet arra rászoruló tagjainak. Elősegíteni a 

ruszin fiatalok tanulási, képzési, továbbképzési 

lehetőségeinek biztosítását, tehetséggondozást végezni. 

Hozzájárulni az egyes országokban folytatott ruszin 

érdekvédelmi tevékenység hatékonyságához, 

összehangolásához. 

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 dr. Havrilik György 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 

Megbízás megszűnésének 

időpontja 
Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

A megszűnés tényleges 

időpontja 
A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 
Alapítvány ügyvezető szervek lista 

Ügyvezető szerv neve Kuratórium 

Tagok:  

Tag neve dr. Havrilik György elnök 

Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 

Megbízás megszűnésének 

időpontja 
Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

A megszűnés tényleges 

időpontja 
A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

Tag neve Hattinger Tamás 

Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 

Megbízás megszűnésének 

időpontja 
Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 



 

 

A megszűnés tényleges 

időpontja 
A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

Tag neve Porkoláb Sándor 

Megbízás időtartama Megbízás időtartama nincs bejegyezve 

Megbízás megszűnésének 

időpontja 
Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

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 18170720-1-42 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / 

felfüggesztésének / törlésének 

időpontja 
2013.12.21 

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 18170720-9499-569-01 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel 

megszerzésének / 

felfüggesztésének / törlésének 

időpontja 

2016.04.28 

 
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 


