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A  Fővárosi  Törvényszék  a  Magyar  Idegenvezetők  Egyesülete  nyilvántartásba  vételi  ügyében
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A bíróság elrendeli a Magyar Idegenvezetők Egyesülete nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal. 

A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016358.

A szervezet neve: Magyar Idegenvezetők Egyesülete

A szervezet rövidített neve: Mie

A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Tourist Guide's Association

A szervezet székhelye: 1056 Budapest, Molnár u.13. 4. 
emelet 25.

A szervezet célja: 

A magyar idegenvezetők szakmai és jogi érdekképviselete.

A szervezet cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti 
tevékenység

A szervezet típusa: egyesület

Az egyesület képviselőjének adatai:

• Név: Deák Judit
• Képviselő lakóhelye: 1139 Budapest, Visegrádi u.29. 3. emelet 3.a.
• Képviselő anyja neve: Kalmár Magdolna
• Tisztsége: elnök
• Képviseleti jog terjedelme: általános
• Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
• Képviselői megbízás időtartama: 3 év

Az alapszabály kelte: 2016. november 10.

 A  végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  15  napon  belül  fellebbezésnek  van  helye  a  Fővárosi
Ítélőtáblához, melyet jelen bíróságon kell előterjeszteni. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A fellebbezés kizárólag elektronikusan terjeszthető
elő.  A  nem  elektronikusan  benyújtott  fellebbezést  a  bíróság  érdemi  vizsgálat  nélkül,  hivatalból
elutasítja. 



I N D O K O L Á S

A szervezet  2016.  november  12.  napján  érkezett  beadványában  kérte  a  szervezet  nyilvántartásba
vételét.

A kérelem, a mellékleteként benyújtott alapszabály és a további mellékletek megfeleltek  a Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvény (Ptk.),  az egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.),
illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) rendelkezéseinek.

Fentiekre tekintettel a bíróság a Cet. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott. 

Budapest, 2016.december 6.

   dr. Pap Réka Orsolya s.k.
bírósági titkár
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