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A szervezet alapadatai -- Nyomtatás
Szervezet nyilvántartási száma 13-02-0007330
Megnevezés Magyar BlockChain Egyesület
Rövidített név MBE
Idegen nyelvű elnevezés Hungarian BlockChain Association
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 2184 Vácegres, Külterület hrsz. 087/21.
Szervezet típusa Egyesület
Állapot Nyilvántartásba vett
Eljáró bíróság neve Eljáró bíróság nincs bejegyezve
Ügyszám 1400/Pk.60374/2017
Bírósági határozat száma Határozat sorszám nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedésének
időpontja 2017.10.24

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma 2017.10.30
Régi nyilvántartási szám
formátum 7330/2017

Létesítő okirat kelte 2017.10.05
Egyesület formája egyesület
Cél szerinti besorolása oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás,

ismeretterjesztés)
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás
kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás
megszerzésének /
módosításának / törlésének
időpontja

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának /
törlésének időpontja nincs bejegyezve

Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú
Cél szerinti leírás a. A digitális valuták magyarországi, valamint nemzetközi

üzleti- és magáncélú felhasználási lehetőségeinek
elősegítése; b. A digitális valuták üzleti, gazdasági, magán
felhasználásához szükséges jogi háttér előkészítése,
elfogadásához kapcsolódó jogi és lobby tevékenység; c.
Technikai felhasználás elősegítése, szoftverek, hardverek
fejlesztése és elérhetővé tétele; d. Fejlesztések
támogatása, melyek a digitális valuták felhasználását
kényelmesebbé, hozzáférhetőbbé teszik; e. Az egyesület
tevékenységnek népszerűsítése, ismeretterjesztés,
kommunikációs eszközökkel és más módon; f. A digitális
valuták gazdasági jelentőségének széleskörű
megismertetése, hatóságokkal való elfogadtatása; g. Az
egyesület tagjainak, a saját fejlesztésű „Coinok”, és a
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digitális valuták felhasználásával kapcsolatos
érdekképviselete, jogvédelme; h. A digitális valutákkal
kapcsolatos rendezvények, képzések, oktatások a tagok
és nem egyesületi tagok számára; i. A digitális valutákkal
kapcsolatos vállalkozásfejlesztés, vállalkozásokban való
részvétel, támogatásuk és egyesületi vállalkozás
elindítása, fejlesztése. j. A digitális valuták gyakorlati
felhasználásával és lehetőségeivel kapcsolatos egyes
kérdések megvitatására szakmai fórumként szolgáljon. k.
Tartsa a kapcsolatot a szakma szervezeteivel és
intézményeivel. l. A Társaság értékként kezeli és őrzi
tagságának szakmai tudását és szakmaerkölcsi
feddhetetlenségét. m. A Társaság minden tagjának
munkáltatójánál kezdeményezi, hogy az adott munkáltató
– saját érdekében is - segítse tagságunk szakmaetikai
színvonalának folyamatos megőrzését, illetve jobbítását.
n. A Digitális valuták piaci helyzetük, várható jövőbeni
pozícióik ismertetése. o. A digitális valuták
ismeretterjesztésére rendezvények, táborok szervezése,
hazai és külföldi előadók meghívása. p. Kísérletek,
projektek megvalósítása és támogatása a digitális valuták
gyakorlati felhasználásának adaptálására, elektronikai
eszközökre, és nyitottan figyelve a világban zajló
folyamatokat ebben a kérdésben, minél szélesebben
kiterjeszteni a lehetőségeket még eddig nem látott vagy el
nem képzelt tartományokra is. q. Eszközök megtervezése,
elkészítése és teszt üzemmódban való kipróbálása
hétköznapi eszközeinken, a digitális valuták gyakorlatban
történő felhasználására. r. A digitális valuták mint
fizetőeszköz kapcsolata és felhasználása az ember
hétköznapi eszközeire. s. A digitális valutákkal is működő
eszközök üzemeltetése

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 Rézmány Tibor (elnök)
Képviseleti jog terjedelme Általános
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló
Megbízás időtartama 5 év
Megbízás megszűnésének
időpontja 2022.09.27

A megszűnés tényleges
időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve
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Jogelőd / jogutód szervezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok
Adószám 18942329-1-13
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2017.10.24

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 18942329-9499-529-13
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel
megszerzésének /
felfüggesztésének / törlésének
időpontja

2017.10.30

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
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