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A  Fővárosi  Törvényszék  a  Magyar  Motoros  Vizisport  Szövetség  és  Magyar  Jet-Ski
Szövetség beolvadásos kiválás tárgyában  indult ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A bíróság  megállapítja,  hogy a  01-07-0000026  sorszámon  nyilvántartott  Magyar  Motoros
Vizisport  Szövetség  országos  sportági  szakszövetségből (1155  Budapest,  Wysocki  u.  1.)
kiválnak a jet-ski sportágban tevékenykedő tagok és beolvadnak a 01-02-0009615. sorszámon
nyilvántartott Magyar Jet Ski Szövetségbe, mint befogadó jogutód civil szervezetbe.        

A bíróság  megállapítja, hogy a  Magyar Motoros Vizisport Szövetség  beolvadáskor  fennálló,
az átalakulási tervben és az átalakulási vagyonmérlegben meghatározott vagyonának 50 %-a  a
Magyar Jet-Ski Szövetségre, mint jogutódra száll át (beleértve követeléseit és vagyoni értékű
jogait). A motorcsónak sportágban tevékenykedő tagok a továbbiakban is a Magyar Motoros
Vizisport  Szövetség  tagjai  maradnak.  A  Magyar  Jet-Ski  Szövetség,  mint  befogadó  civil
szervezet tagjai az átalakulást követően is a befogadó jogutód civil szervezet tagjai kívánnak
maradni.  

A beolvadásos kiválás időpontja a jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A  bíróság  felhívja az  átalakulással  érintett elnevezésű  szervezeteket, hogy az  egyes  jogi
személyek átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. §
(2) bekezdésében meghatározott végleges vagyonmérleget jelen végzés jogerőre emelkedését
követő 90 napon belül készítsék el.

A bíróság  egyúttal  elrendeli a  Magyar  Motoros  Vizisport  Szövetség  elnevezésű  szervezet
alábbi nyilvántartási adatai változásának bejegyzését.

A szervezet célja változik:
Törölve:

A  szakszövetség  a  Magyar  Köztársaság  területén  irányítja,  szervezi  és  ellenőrzi  a
motorcsónak és a jet-ski sportágban ( a továbbiakban együtt: sportág) folyó tevékenységet,
közreműködik  a  sporttörvényben  és  az  egyéb  jogszabályokban,  rendeletekben
meghatározott  állami  sportfeladatok  ellátásában,  képviseli  sportágának  és  tagjainak
érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Támogatja,
szervezi az élsportot, a válogatott sportolók felkészülését, s emellett szervezi és támogatja
az utánpótlás nevelést. 



Bejegyezve:

A szakszövetség a Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a motorcsónak
sportágban  (a  továbbiakban  együtt:  sportág)  folyó  tevékenységet,  közreműködik  a
sporttörvényben  és  az  egyéb  jogszabályokban,  rendeletekben  meghatározott  állami
sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz
a  nemzetközi  sportszervezetek  tevékenységében.  Támogatja,  szervezi  az  élsportot,  a
válogatott sportolók felkészülését, s emellett szervezi és támogatja az utánpótlás nevelést. 

A szervezet alapszabálya változik:

Az alapszabály módosítás időpontja: 2019. év március 11.   

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végzés vagy annak meghozatala  alapjául szolgáló eljárás,  illetve a kérelemhez mellékelt
iratok  jogszabályba  ütközése  miatt  az  ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert  indíthat  a szervezet  ellen a
végzés hatályon kívül helyezése  iránt  a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának a jelen végzés országos névjegyzékbe történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

I N D O K O L Á S

Magyar  Motoros  Vizisport  Szövetség  2019.év  április  18-án  a  Magyar  Jet-Ski  Szövetség
2019.év  július  5.  napján   kérelmet  terjesztett  elő  beolvadásos  kiválás  tárgyában,  melyben
előadták,  hogy a Magyar  Motoros  Vizisport  Szövetség  országos  sportági  szakszövetségből
kiválnak  a  jet-ski  sportágban  tevékenykedő  tagok  és  beolvadnak  a  Magyar  Jet  Ski
Szövetségbe, mint befogadó jogutód civil szervezetbe. A Magyar Motoros Vizisport Szövetség
2019.  év   február  15-i  majd,  2019.év  március  11-i  közgyűlésen  döntött  a  szakszövetség
szétválásáról  olyan  módon,  hogy  a  jet-ski  sportágban  tevékenykedő  tagok  beolvadnak  a
Magyar Jet Ski Szövetségbe, mint befogadó jogutód civil szervezetbe.
 
A  Magyar  Motoros  Vizisport  Szövetség,  az  átalakulási  tervben  és  az  átalakulási
vagyonmérlegben  meghatározott  vagyonának  50  %-a  a  Magyar  Jet-Ski  Szövetségre,  mint
jogutódra száll át (beleértve követeléseit és vagyoni értékű jogait). 

A szervezetek 2019. év március 11. napján megkötötték a jogszabályban előírt szétválási és
beolvadásos  kiválási  szerződést.  Elkészítették  a  szétválással  és  a  beolvadásos  kiválással
kapcsolatos  átalakulási  vagyonleltár  és  vagyonmérleg-tervezeteket  2019.  december  31-ei
fordulónappal. 

A Magyar Motoros és Vizisport Szövetség 2019. év március 11. napján tartott közgyűlésén
elfogadta a módosított alapszabályt a könyvvizsgáló jelentést, az Ellenőrző Testület jelentését
a kiválási tervet és mellékleteit, 2019.év január 1-i átalakulási nyitó vagyonleltár-tervezetet és
nyitó vagyonmérleg tervezetét 935eFt egyező eszköz és forrás végösszeggel. Az átalakulásban
részt  vevő  civil  szerveztek  kijelentették,  hogy  nincs  egyetlen  fő,-  ill.  mellékállású
munkavállalójuk és egyik civil szervezetnél sem működik munkavállaló érdekképviselet.  



A bíróság a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013. évi  V. törvény [Ptk.]  XIII. Fejezetében,
illetőleg  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV. törvény [Ectv.]  II/A.  fejezetében,
továbbá az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény [átalakulási tv.] 2-11. és 17-21. §-aiban, továbbá a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény
[Cnytv.] 58. -58/B. §-aiban előírtakat alkalmazva vizsgálta a kérelmet.

A bíróság  megállapította továbbá, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról  szól  2013.évi  CLXXVI.  törvény (továbbiakban  átalakulási  törvény)  18.§  (3)
bekezdése  alapján  változatlan  jogi  személy típusban,  gazdasági  társaság esetén  változatlan
formában  működik  tovább  -  létesítő  okirat  módosítását  követően  –  azon  jogi  személy,
amelyhez beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás során mint jogutódhoz csatlakozik  a
kiváló, különváló tag. 

A bíróság hiánypótlási  eljárást  követően megállapította,  hogy a  Magyar Motoros  Vizisport
Szövetség  és  Magyar  Jet-Ski  Szövetség  által  csatolt  iratok  megfelelnek  a  vonatkozó
törvényekben  foglaltaknak.  Az  egyesülő  szervezetek  elkészítették  és  elfogadták  az  előírt
átalakulási tervet, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, beszámolókat, könyvvizsgálói
jelentést. A szervezetek elfogadták a létesítő okirat módosítását. Az átalakulási tv. 9. §-ában
meghatározott  közlemény és  vagyonmérleg-tervezetek  közzétételre  kerültek.  A  nyitva  álló
határidőben hitelezői követelésre vonatkozó igénybejelentés nem érkezett. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal a Cnytv. 58/B. § (7) bekezdése szerinti felhívására tájékoztatta a bíróságot, hogy  a
beolvadásos  kiválással  érintett  szerveztek  tekintetében  adókötelezettségek  teljesítésének
ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás vagy annak kezdeményezése
nincs folyamatban.

Mindezekre  figyelemmel  a  bíróság  a  Cnytv.  2.  §-ában  meghatározott  feladatkörében  a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2019. év november 25. 

dr.  Fekete Ildikó Annamária s.k.
   bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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