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F6v6rosiTiirv6nysz6k 201{ APR ??
1055 Budapest, Mark6 u. 27.
13.Pk60.007t20r4t4.

A F6vrirosi Tdrv6nyszdk a Mag/ar lig6studomdnyi Bizottsrlg nyilvrintart6sba vdteli iigy6ben
meghozta az al bbi

vfczEsr

A bir6s6g elrendeli az egyesiilet nyilvrintart6sba v6terct, az alfibbi adatokkal.

A szervezet nyilvrflntartfsi szima: 15.496.

A szervezet neve: Magyar lig6studomrinyi Bizotts6g

A szervezet riividitett neve: MEB

A szervezet idesen nvelvii (angol) elnevez6se:
Hungarian Section of The Combustion Institute

A szeryezet sz6khelye: 1188 Budapest, Tiszavir6g utca 33/A.

A szervezet c6lja: Az 6gdstudomrinnyal kapcsolatos tudomiinyos kutat6s el6segit6se; az
dgdstudom6ruryal kapcsolatos szakmai ismeretek terjeszt6se; az dg6studomiiny eredm6nyeinek
sz6lesk6ni terjesztdse; az 6g6studomiiruryal kapcsolatos szakteri.iletek kdzdtti egyiittmiikdd6s
el6mozdit6sa.

A szervezet c6l szerinti besorolisa: oktat6si is szakmai gazdasdgi drdek-kdpviseleti
tevdkenys6g

A szervezet tinusa: egyesiilet

A k6pvisel6k neve 6s lakcime:
Tullnyi Tam6s eln6k 1 188 Budapest, Tiszavirdg utca 33/A.
Zsdlyi Istvrln Gyula titkrir 1 I 5 1 Budapest, Lenvifig utca 47 .

A k6nviseleti iog gyakorl[srlnak terjedelme.6s m6dja: altalAnos 6s 6n6ll6

Az alapszabily kelte: 2014. m6rcius 12.

A biros6g a jelen vdgz6s egy p6ldrlnyrit megkiildi a tdrvdnyess6gi ellen6rz6st gyakorl6
F<ivrirosi F6iigy6szs6gnek.

A v€gz6s ellen a kdzbesit6st6l szlmitott 15 nap alatt fellebbez6snek van helye, melyet a
F6vrlrosi itllotbliJnloz cimezve, itisban, 3 p6ldrinyban a F6vrirosi Tdrv6nysz6kn6l lehet



benyrijtani. A bir6s6g t6j6kozta\a a fellebbez6sre jogosultakat, hogy az it6l6tibla el6tti
eljrir6sban a fellebbez6st el6terjesztl f6l sz|mira ajogi k6pviselet kdtelez6.

INDOKOLAS

A kdrelmez6 jogi k6pvisel6je ntjin 2014. jant{r 7. napj6,n drkezett beadvany6ban k6rte a
szervezet nyilvrintart6sba v6tel6t.

A bfr6s6g hianyp6tl6si eljar6st kdvet6en megriLllapftott4 hogy a k6relmez6 riltal becsatolt
okiratok megfelelnek a k6relem benyrijt6sakor hat6lyos Polgriri T6rv6nyk6nyvr6l sz6l6 1959.
6vi IV. t6rv6ny [Ptk.] 61-65. g-ai, a civil szervezetek bir6s6gi nyilvrintart6srir6l 6s az ezzel
dsszefiigg6 eljrlr6si szabrllyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX' tiirv6ny [Cet'], illetve az
egyesiil6si jogr6l, a kdzhasznri jogrill6sr6l, valamint a civil szervezetek miikitd6s&61 6s
timogat6sar6l sz6l6 201I. dvi CL)O(V. t6rv6ny rendelkez6seinek' Ezlrt a btu6shg a Cet. 2. $
a) pontja alapjrin a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hat6rozott.

Budapest, 2014. dprilis 8.

Dr. Oros Paulina Kl6ra s.k'
bir6s6ei titkdr


