
A szervezet alapadatai 

Szervezet nyilvántartási 
száma 

08-02-0062050 

Megnevezés Rendezvényműhely Közhasznú Egyesület 

Rövidített név Rendezvényműhely 

Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet székhelye 9082 Nyúl, Egese utca 270. 

Szervezet típusa Egyesület 

Állapot Nyilvántartásba vett 

Országos azonosító 0800/60063/2007/2300001131256 

Eljáró bíróság neve Győri Törvényszék 

Ügyszám 0800/Pk.60063/2007 

Bírósági határozat száma 66/I 

Jogerőre emelkedésének 
időpontja 

2019.09.24 

Bejegyzés típus Változtatás 

Bejegyzés dátuma 2019.09.24 

Régi nyilvántartási szám 
formátum 

62050/2007 

Létesítő okirat kelte 2019.07.23 

Egyesület formája egyesület 

Cél szerinti besorolása kulturális 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 

2016.12.20 

Közhasznúsági fokozat Közhasznú 

Elektronikus 
kapcsolattartási cím: 

18986109#cegkapu 

Cél szerinti leírás Az egyesület célja, és szakmai tevékenységei: - 
Helyi, regionális és országos kulturális 
rendezvények szervezése, kulturális és egyéb 
csoportok összefogása, támogatása, eszközökkel 
történő ellátása, határon túli kapcsolatok 
kialakítása, a kulturális örökség megóvása. Kiemelt 
célként szerepel az évente megrendezésre kerülő 



„Nyúli Húsvét Kulturális Találkozó” megszervezése, 
és a húsvéttal kapcsolatos néphagyományok 
ápolása, valamint az évenként megtartandó 
„FUTaNYÚL” futóverseny megtartása. - népzenei 
kultúra hagyományainak ápolása, digitalizálása, - 
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és 
ifjúságvédelmi érdekvédelem biztosítása, 
gyermekek táboroztatása, szabadidős 
tevékenységének szervezése, - sérült és 
fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalomba 
történő beilleszkedésének, oktatásának, 
üdülésének, eszközbeszerzésének támogatása, - 
az egyesület kiemelten foglalkozik a nők 
foglalkoztathatóságának javításával, foglalkoztatási 
szintjük növelésével, munkaerőpiaci pozíciójuk 
megerősítésével és (re)integrációjával, - hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének megteremtése az élet 
bármely területén, - iskolarendszeren kívüli 
gyermek- és felnőttoktatás, valamint élethosszig 
tartó tanulás megszervezése és támogatása, - 
kulturális értékek és hagyományok digitális 
adatrögzítése különböző technikai eszközökkel - 
információterjesztés elektronikus és papíralapú 
kiadványokkal - az információ-technológia 
alapjainak és újdonságainak terjesztése, 
megismertetése, újabb technológiák kidolgozása, 
illetve a meglévők továbbfejlesztése, - 
sportversenyek szervezése, lebonyolítása. 
Környezeti, természeti és kulturális örökség 
védelme, megóvása. Sport-, túrák-, művészeti 
tevékenységek szervezése, bonyolítása. 
Helytörténeti kutatások, vetélkedők szervezése, 
bonyolítása. Mozgás kultúra tevékenység 
szervezése, bonyolítása. Közösségi aktivitást 
támogató tevékenységek. Kiemelt célként szerepel 
az évenként megtartandó „FUTaNYÚL” 
futóverseny. 

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 Braunné Barta Katalin elnök 

Képviseleti jog terjedelme Általános 



Képviseleti joggyakorlás 
módja 

Önálló 

Megbízás időtartama 5 év 

Megbízás megszűnésének 
időpontja 

2021.09.01 

A megszűnés tényleges 
időpontja 

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 

Neve Braun-Olasz Nikoletta elnökhelyettes 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás 
módja 

Önálló 

Megbízás időtartama 5 év 

Megbízás megszűnésének 
időpontja 

2021.09.01 

A megszűnés tényleges 
időpontja 

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 

Neve Braun Zsófia titkár 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás 
módja 

Önálló 

Megbízás időtartama 5 év 

Megbízás megszűnésének 
időpontja 

2021.09.01 

A megszűnés tényleges 
időpontja 

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 

 
Származtatott jogi személyek listaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve 

 
Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve 

 
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet 
nincs bejegyezve 

 
Adószámadatok 

Adószám 18986109-1-08 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének időpontja 

2007.07.30 

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 18986109-9499-529-08 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / 
törlésének időpontja 

2016.09.14 

 
A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatókA szervezetnek nincs bejegyzett 
pénzforgalmi szolgáltatója 

 
Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban 

 
Egyéb:Nincs egyéb adat bejegyezve 

 
Adatváltozások száma: 2Megjelenített verzió: 11 

 


