
A szervezet alapadatai -- Nyomtatás 

Szervezet nyilvántartási 

száma 
01-01-0007219 

Megnevezés 
Somos Alapítvány - a Védelmi és Biztonsági Oktatásért és 

Kutatásért  

Rövidített név Somos Alapítvány  

Idegen nyelvű elnevezés 
Somos Foundation for Education and Research of Security and 

Safety 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet székhelye 1118 Budapest, Sasadi út 70. 

Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány 

Alapitvány típusa Alapítvány 

Állapot Nyilvántartásba vett 

Országos azonosító 0100/60463/1998/604631998 

Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék 

Ügyszám 0100/Pk.60463/1998 

Bírósági határozat száma 22 

Jogerőre emelkedésének 

időpontja 
2019.11.22 

Bejegyzés típus Változtatás 

Bejegyzés dátuma 2019.11.22 

Régi nyilvántartási szám 

formátum 
7219/1998 

Létesítő okirat kelte 2019.09.30 

Alapítvány jellege Nyílt alapítvány 

Cél szerinti besorolása kutatási 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: 
18238262#cegkapu 

Cél szerinti leírás 

Az oktatási és a tudományos érdeklődés felkeltése ill. a 

műveltségi, az oktatási és a tudományos színvonal fejlesztése a 

nemzet-, környezet-, munkavédelem és -biztonság 

/összefoglalóan:biztonságvédelem/ szakterületek iránt. Az 

alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége: Az Alapítvány 

a cél szakterületeken Magyarország euroatlanti integrációját 

segíti elő oly módon, hogy kutatási-oktatási programokat 

szervez /melyek során felnőtt- és egyéb oktatást, 

https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/printable.xhtml


ismeretterjesztést, természettudományi, műszaki ill. 

társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztést végez, műszaki 

vizsgálatokat,elemzéseket készít/ ill. azokat előmozdítja. 

Vagyonfelhasználás 

mértéke 
Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve 

Vagyonfelhasználás mód 

Az alapítvány céljainak megvalósítására a teljes alapítványi 

vagyon felhasználható ösztöndíj, kutatási programok folytatása, 

szervezése, oktatási intézményen kívüli nyelvi és informatikai 

képzés megszervezése a kuratórium döntése alapján. 

Általános rendelkezés a 

képviselet gyakorlásának 

módjáról 

Általános rendelkezés nincs bejegyezve 

 
A szervezet képviselői 

Neve Dr. Nagy Gábor  

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

Megbízás időtartama határozatlan 

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. Solymosi József  

Megbízás időtartama határozatlan 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

Tag neve Dr. Nagy Gábor elnök  

Megbízás időtartama határozatlan 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

Tag neve Kristóf Krisztina Aranka  

Megbízás időtartama határozatlan 

Megbízás megszűnésének időpontja Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve 

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 18238262-2-43 

Adószám státusza Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének 

időpontja 
1999.12.10 

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 18238262-9499-569-01 

Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / 

törlésének időpontja 
2016.04.28 

 
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: 10Megjelenített verzió: 10 
 


