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Az elniiks6gbeszimol6ja a Magyar Eg6studom6nyiBizottsfg
2014.6vi tev6kenys6g6r6l
A Magyar Egdstudom6nyiBizotts6g (MEB) 1958-t6l 2014-ig a Magyar Tudom6nyosAkaddmia
K6miai Tudom6nyok Oszt6lya szakmai feliigyelete al6 tartoz6 szakmai, tudom6nyos szervezetk6nt
miikdddtt. Mint tudom6nyos szervezet,rendszeresen(legal6bb dvente egyszer) tartott tudom6nyos
kdltsdgeit nem tudta
konferenci6kat.Mivel nem volt jogi szem6ly, emiatt a konferenciaszervezdsek
helyetad6 intdzmdnyviselte.
elsz6molni,ezeketa kdlts6geket6ltal6bana konferenci6nak
Az el6rel6pdsdrdekdbena MEB elndksdgekidolgozta egy egyestiletiform6banmiikddd Magyar
Eg6studom6nyiBizotts6g alapszabillyflt.A MEB 2013. november 26-5n az ELTE TTK 6piilet6ben
megtartotta egyesi.ileti alapit6 kdzgyul6s6t, 6s annak jegyz6kdnyve alapjfunkdrelmezte a F6v6rosi
es az
T6rvdnysz6kn6la MEB bejegyzds6tegyesiiletkdnt.A bfrosdgaz alapit6kdzgytildslebonyolit6sdban
alapszabillybanformai hib6kat tal6lt, emiatt az alapszabilly javitdsflt 6s ismdtelt alapit6 k0zgytil6s
megfart5s6trendelte el. A m6sodik alapit6 iil6sre 2014. m6rcius l2-6n a Budapesti Miiszaki 6s
Egyetemenkertilt sor, amelyneklebonyolitdsSnillm6r figyelembe vettiik a bir6s6g
Gazdas1gludom6nyi
ritmutat6s6t6s javitott alapszabillylfogadtunkel. Ennek alapjfinaz egyesiileteta F6v6rosi Ttirv6nysz6k
A bejegyzds2014. m6ius 8-6njoger6re
2014. fuprilis8-6n 15496-ossorsz6malatt vette nyilvdntartdsba.
emelkedett.Az en6l sz6l6hivatalos6rtesit6stjfniusban kaptuk meg.Ezutfinkezdhettiinkhozzda szewezet
miikddds6nekelindit6s6hoz.
Els6k6nt 2014. jrilius 1. hat6llyal szerz6d6stkdtdtttink egy k6nyvel6 c6ggel, az Eziistkut Bt-vel,
amely kedvez6 6ron vi{llalta az egyesiiletkdnyvel6s6t6s az 6ves p6nziigyi besz6mol6elkdszit6s6t.A
Az egyestilet2014.augusztus5-6n
kdnyvel6 iroda tan6cs6raazegyestiletalanyi ad6mentessegetvillasdott.
kapott ad6sz6mota NAV-t6l (18599897-1-43),ami lehet6v6tette bankszilmlanyit5s6t,6s a pdnziigyi
tevdkenysdgelkezd6s6t.
keriilt sor a Gr6nitBankn6l.A v6lasztottsz6mlacsomag
2014.augusztus2S-5n
A banksz6mlanyit6sra
egy speci6lisanindul6 v6llalkoz6sok,civil szervezetekszdmdrakialakftott szinteingyenescsomag.Ennek
szdma 1210001l-17628842.lJgyanezena napon Tur6nyi Tam6s elndk alSirta az eryesiilet k6szpdnzkezel6si szabillyzatdt6s ekkor megkezdttikaz 6vestagdijak szedds6tis. Az adminisztr6ci6hozbev6teli 6s
bllyegzot k6szfttetti.ink.
kiad6sip5n*Arbizonylatitdmbdketv6s6roltunk,illewe egyesi.ileti
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domain-nfv Stirdsfitaz egyesiilet
2014. szeptember17-dn elindftottuk a ,,combustioninsitute.huoo
nev6reoami sikeresenmegtdrtdnt.2014.okt6ber l3-Snhasznillatbavettiika ClearAdmin ingyenesu6mlaz6
programot.
2014. okt6ber 28-6n az ELTE TTK 6piilet6ben megtartottuk az 1. MEB Egdstudom6nyi
Konferencifut.Ezen Prof. Cesar Treviio (LINAM, Mexik6) tartotta a meghfvott plen6ris el6ad6st.A
konferenci6na plen6ris el6ad6sonkiviil 8 tudom6nyosel6ad6shangzolt el. A konferenciaprogramjaa
1_konferencia-meghivo.pdfWeb cimen olvashat6. A konferencifur6l
http:i/sombustioninstitute.hu/MEB
elektronikuskiadv6nytjelentettiink meg a kdvetkez6cimmel: ,,MEB Fgdstudom6nyiKonferencia(CDA kiadv6nyr6l a sztiks6ges
ROM)", kiad6: Magyar Eg6studom6nyiBizotts6g,ISBN 978-963-12-1258-7.
Sz6ch6nyiKdnyvt6r szdmfrabenyujtottuk.
kdtelesp6ld6nyokataz OrszSgos
Az Egyesiiletegyik f6 szakmaitev6kenys6gea 2014.6vben az ellkdszijletekvoltak a ,,European
(Budapest,2015. m6rcius 30. - 6prilis 2.). Ennek a
CombustionMeeting 2015" megrendezds6re
konferenci6naka hinigazddjaa Magyar EgdstudomdnyiBizotts6g;a konferenciaszervezobizottsilgdnak
eln6ke6s tagja azonosakIfrffiB egyes0letelndkdvel6saz elndksdgtagiaival.A szervezdsiel6kdsziiletekben
rajtuk kiviil a MEB tobb tagja is. r6sztvett.
Az egyestileta 2014-es6vet 302.000,-Ft bevdtellel,166.000,-Ft kiad6ssal6s 136.000,-Ft
Konferencia"rdszvdtelidijai
eredm6nnyelzdrta.A bevdtelforr6sai atagdijak6s az ,,1.MEB Egdstudom6nyi
voltak, mig a fbbb kiad6sok a megalakul6ssalkapcsolatosiigyv6di 6s dologi kdltsdgek, valamint a
kiinyvel6sikdlts6gekvoltak.
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