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A Fővárosi Törvényszék a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók
Szövetsége és a Magyar Akvakultúra Szövetség összeolvadással történő egyesülésének
ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli a 04-02-0002925. sorszámon nyilvántartott Magyar Akvakultúra
Szövetség (5540 Szarvas, Anna liget 8.) és a 01-02-0001454. sorszámon nyilvántartott
Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók Szövetsége (1115 Budapest,
Ballagi Mór utca 8. fsz. 2.) elnevezésű szervezetek nyilvántartásból törlését az
összeolvadással történő megszűnésük következtében azzal, hogy a törölt szervezetek teljes
körű általános jogutódja az újonnan létrejövő Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet.
A bíróság megállapítja, hogy a Magyar Akvakultúra Szövetség és a Magyar Haltermelők és
Halászati Vízterülethasznosítók Szövetsége összeolvadáskor fennálló, az átalakulási
vagyonmérlegben és vagyonleltárban 2016. szeptember 30. napjával meghatározott minden
vagyona (beleértve követeléseit és vagyoni értékű jogait), valamint tartozása a Magyar
Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetre száll át.
Az összeolvadással történő egyesülés időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.
A bíróság felhívja az összeolvadással megszűnő Magyar Akvakultúra Szövetséget és a
Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók Szövetséget, valamint az
összeolvadással létrejövő Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, 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 Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet
nyilvántartásba vételét.
A szervezet nyilvántartási száma: 16558
Jogelőd szervezetek:

Magyar Akvakultúra Szövetség
Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók
Szövetsége
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet rövidített neve: MA-HAL
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A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Aquaculture and Fisheries Inter-branch
Organisation
Szervezet székhelye: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.
A szervezet célja:
A MA-HAL, mint egyesület elsődleges célja – összhangban a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU Rendeletével (2013.
december 11.) és a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői
és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvénnyel-, a halászati ágazat piaci
szereplőit felkészíteni arra, hogy a hazai és külföldi viszonylatban is eredményesen működjön.
Ennek alapfeltételeként meg kell teremteni a termékpálya szereplők közötti érdekösszhangot,
valamint javítani a halászati és akvakultúra termékek piaci koordinációját és feltételeit.
A MA-HAL általános célja, hogy javítsa Magyarország területén a hal termékpálya
szereplőinek a versenyképességét, ellássa a halászati és akvakultúra ágazat szakmai
érdekképviseletét, hosszú távon elősegítse a hazai haltermelés fenntarthatóságát, elérje a
halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélését és
ennek érdekében:
a) érdekegyeztető fórumként funkcionál a hal termékpálya szereplői körében;
b) piaci információkat gyűjt és elemez, valamint piaci koordinációt végez a hazai hal
termékpályán;
c) bekapcsolódik a halgazdálkodást érintő jogszabályok szakmai/társadalmi véleményezésébe,
és bizonyos esetekben jogszabályi változásokat kezdeményez;
d) népszerűsíti a halfogyasztást, illetőleg közreműködik a halászati termékek eredet- és
minőségvédelmének erősítésében;
e) képviseletet lát el és bekapcsolódik a hazai halgazdálkodást érintő bizottságok munkájába,
valamint együttműködik más szakmai érdek-képviseleti szervekkel/szervezetekkel;
f) segíti a hazai graduális és posztgraduális halászati szakemberképzést (alap, közép és
felsőfokú);
g) elősegíti a halászat szakmai irányításában a szakmai önkormányzat kialakítását;
h) segíti a halászati ágazatban a hiteles és gyors információáramlást;
i) közreműködik a tagok által folytatott halászati tevékenység szakmai színvonalának
emelésében, és gondoskodik a haltermelési technológiák-, technikák folyamatos
korszerűsítéséről, fejlesztéséről, népszerűsítéséről;
j) közreműködik a halállományok, valamint a természetes vizek haleltartó képességének,
ökológiai viszonyainak védelmében és fejlesztésében, valamint elősegíti a halfajokkal
kapcsolatos ökológiai, haltenyésztési, halászat és ak vakultúra technológiai kutatásokat, és
népszerűsíti azok eredményeit;
k) érdekegyeztető tevékenységet végez az környezet- és természetvédelem hazai és
nemzetközi szervezeteivel;
l) elősegíti a halászattal összefüggő szociális, kulturális, oktatási, sport és más társadalmi
igények kielégítését;
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m) népszerűsíti a magyar halgazdálkodást és a tagok által folytatott tevékenységeket, valamint
halgazdálkodással kapcsolatos ismereteket terjeszt;
n) kapcsolatot ápol a határon túli magyar állampolgárok halgazdálkodásban érdekelt
vállalkozásaival/szervezeteivel;
o) közreműködik a tagok, és ezen keresztül a magyar halászat és a halászati szövetkezés
nemzetközi elismertségének fokozásában, közreműködik továbbá a magyar halászat nemzeti
szintű képviseletének ellátásában az Európai Unió halászattal foglalkozó szerveiben és
fórumain.
A szervezet cél szerinti besorolása: szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység
A képviselő(k) neve és lakcíme:
Neve: dr. Németh István
Anyja neve: Hutman Irén
Lakcíme: 2440 Százhalombatta, Sport u. 6.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló
Megbízás időtartama: négy év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2020. 12. 16.

Az alapszabály kelte:

2017. 05. 29.

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 jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
A Magyar Akvakultúra Szövetség és a Magyar Haltermelők és Halászati
Vízterülethasznosítók Szövetsége a 2016. október 14. napján tartott közgyűlésen határozott a
két szervezet egyesüléséről olyan módon, hogy a két hivatkozott szervezet összeolvadással
megszűnik és általános jogutódként létrejön a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi
Szervezet.
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Az egyesülő szervezetek 2017. január 16. napján előterjesztették az egyesüléssel kapcsolatos
kérelmüket a bíróságon. Majd a bíróság hiánypótlási felhívását követően becsatolták az
egyesülés bejegyzéséhez szükséges, jogszabályban előírt további dokumentumokat.
Az egyesülő szervezetek 2016. december 16-án elfogadták az átalakulási tervet és
megkötötték az egyesülési szerződést. 2016. szeptember 30-ai fordulónappal elkészítették a
vagyonleltár és vagyonmérleg-tervezeteket, amelyekhez csatolták a független könyvvizsgáló
jelentését. Benyújtották a Magyar Akvakultúra Szövetség és a Magyar Haltermelők és
Halászati Vízterülethasznosítók Szövetségének törlésére és a Magyar Akvakultúra és
Halászati Szakmaközi Szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet.
A bíróság a 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, hogy Magyar Akvakultúra Szövetség és a Magyar Haltermelők és
Halászati Vízterülethasznosítók Szövetségének összeolvadással történő egyesülésének
nyilvántartásba vétele iránti kérelem és a becsatolt okiratok megfelelnek a vonatkozó
törvényekben foglaltaknak. Az egyesülő szervezetek elkészítették és elfogadták az előírt
átalakulási tervet, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, beszámolókat, könyvvizsgálói
jelentést. Az átalakulási tv. 9. §-ában meghatározott közlemény és vagyonmérleg-tervezetek
közzétételre kerültek. A nyitva álló határidőben hitelezői követelésre vonatkozó
igénybejelentés nem érkezett. A Cnytv. 58/B. § (7) bekezdése szerinti felhívásra a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó-és Vámigazgatósága 2017. április 3. napján, a Délbudapesti Adó-és Vámigazgatósága 2017. április 28. napján tájékoztatta a bíróságot, hogy az
egyesülő szervezetek 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.
A végzés elleni fellebbezés lehetőséget - a Cnytv. 42. § (1) bekezdésre is figyelemmel – a
Cytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a
Cnytv. 46/A. §-án alapul.
Budapest, 2017. június 12.
dr. Áldott Veronika s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

