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A Fővárosi  Törvényszék a  Magyar  Grappling Szövetség  nyilvántartásba  vételi  ügyében
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a Magyar Grappling Szövetség országos sportági szakszövetségként történő
nyilvántartásba vételét, a következő adatokkal.

1. A szervezet nyilvántartási száma: 01-07-0000080

 2. A szervezet neve:                               Magyar Grappling Szövetség 

 3.  szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Grappling Federation

4. A szervezet rövidített neve:               MGSZ

5. A szervezet székhelye:             6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A. 4. em. 13.  

6. A szervezet jellege:                  országos sportági szakszövetség.

7. A szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: 
   
Kovács Gábor  an.:Horváth Anna (3000 Hatvan, Nagyteleki u. 17/10.)
Berkes László an.:Radnai Katalin (6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A. 4. em. 13. ) 

A képviselet gyakorlásának módja: mindkét képviselő esetén: általános, önálló
        
        A képviselői megbízatás időtartama: 5 év (2017 év április 29. - 2022 .év április 29.) 

8. A  szervezet  célja:  A  grappling  sportot  művelők,  valamint  a  grappling  sportág
művelésében  aktív  egyesületek  színvonalas  versenyzési  lehetőségének  folyamatos
biztosítása , fejlődésének elősegítése és nyomon követése , érdekeinek képviselete. 

9. A szervezet cél szerinti besorolása:sporttevékenység

10. Az alapszabály kelte:2017 év április 29.   

      11. A szövetség tagjának neve, székhelye, nyilvántartási száma:

     - Global Grappling Egyesület,  (6000 Kecskemét,  Sétatér u. 13/A. IV./13.)
Nyilv. szám:03-02-0003409 ,

- Tatami Centrum Sportegyesület (6000 Kecskemét,  Sétatér u. 13/A.)
Nyilv. szám: 03-02-0002023
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 Bocfölde Sport Egyesülete (8943 Bocfölde, Ady E. út 5.) 
Nyilv. szám:20-02-0000058

 Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület (6114 Bugac, Béke u. 27.)
Nyilv. szám:03-02-0001584

 Szegedi Küzdősport Klub (6725 Szeged, Pálfy u. 72. fszt./3.) 
Nyilv. szám: 06-02-0001705

 Harcosok Csapata Sportegyesület (9400 Sopron,  Hátsókapu u. 2. fszt. 1.) 
Nyilv. szám:08-02- 0062610 , 

  FOX Küzdősport Sportegyesület ( 2400 Dunaújváros, Táncsics u. 38. I./3.)
Nyilv. szám:07-02-0003000

 KOKO FIGHT CLUB Sportegyesület (3300 Hatvan, Nagytelek u. 17/10)
Nyilv. szám: 10-02-0002651

 Isaszegi Sportegyesület (2117 Isaszeg, Rózsa u. 2.)
Nyilv. szám: 03-02-0000505
  

 Központi Budo Akadémia Sportegyesület  (2134 Sződ, Tece u. 3.)
Nyilv. szám: 13-02-0006645

 Bács-Team Harcművészeti Klub (6237 Kecel, Főtér u. 1.) 
Nyilv. szám:03-02-0002227

 Zen Mushin Do  Harcművészeti Egyesület (1025 Budapest, Ali u. 3. 2/4.)
Nyilv. szám:01-02-0011343

 Dorogi Nehézatlétikai  Club (2510 Dorog, Bécsi út 34.)
Nyilv. szám: 11-02-0001788

 Növényi Sport Akadémia (2904 Orosháza, Gyopárosi út 5.)
Nyilv. szám: 13-02-0006527

A végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  l5  nap  alatt  fellebbezésnek  van  helye,  melyet  a
Fővárosi  Ítélőtáblához  címezve,  a  Fővárosi  Törvényszéknél  lehet  –  elektronikus  úton  -
benyújtani.  A  bíróság  tájékoztatja  a  fellebbezésre  jogosultakat,  hogy  az  ítélőtábla  előtti
eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. 

I N D O K O L Á S

A  kérelmező  2017.  év  szeptember  25.  napján  érkezett  beadványában  kérte  a  szervezet
nyilvántartásba vételét.

A bíróság a kérelmet a jogszabályoknak megfelelően találta, az alábbiak szerint.

I. Alkalmazott főbb jogszabályi rendelkezések:
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A sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény (Sptv.)  19.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  sportszövetségek
meghatározott  sporttevékenységek  körében  a  sportversenyek  szervezésére,  a  tagok
érdekvédelmére  és  a  részükre  való  szolgáltatásokra,  valamint  a  nemzetközi  kapcsolatok
lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a Civil tv. és a
Polgári Törvénykönyv alapján - az e törvényben foglalt eltérésekkel - különös formában működő
egyesületek.

Az  Sptv.  20.  §  (1)-(2)  és  (4)-(5)  bekezdése  szerint  az  országos  sportági  szakszövetség  (a
továbbiakban: szakszövetség) olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel az e
törvényben,  valamint  más  jogszabályokban  meghatározott  feladatokat  lát  el  és  e  törvényben
megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. A szakszövetség jogi személy.
(2)  A  szakszövetség  nyilvántartott  tagsággal  rendelkező  szervezet,  amelyet  a  sportág
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítványok hozhatnak létre. A sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek,
sportiskolák  és  utánpótlás-nevelés  fejlesztését  végző  alapítványok  tagként  való  felvétele  a
szakszövetségbe  nem  tagadható  meg,  ha  azok  a  szakszövetség  alapszabályát  magukra  nézve
kötelezőnek fogadják el.
(4) Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre:
a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág, vagy
b)  amelyben  a  sportág  nemzetközi  szövetségét  felvették  a  Nemzetközi  Sportszövetségek
Szövetségébe (Sportaccord).
(5)  Szakszövetségnek  a  (4)  bekezdésben  foglaltakon  túlmenően  csak  olyan  sportszövetség
minősülhet, amelynek:
a) legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja,
b) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet,
c)  versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő,  sportági  versenyengedéllyel  rendelkező
sportoló vesz részt.

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 13. c) pontja szerint e törvény
alkalmazásában hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:
c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez.

Az Sptv. 21. §-a szerint
(1) A szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel külön
jogi személy típusként veszi nyilvántartásba.
(2)  A  szakszövetség  jogosult  elnevezésében  a  magyar  megjelölés,  továbbá  Magyarország
címerének és zászlajának használatára. A szakszövetség a Civil tv. szabályai alapján közhasznú
szervezetnek minősíthető.

Az Sptv. 23. § (1) bekezdése szerint a sportág rendeltetésszerű működése érdekében - a külön
jogszabályokban előírt más szabályzatok mellett - a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel
összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni:
a) versenyszabályzat,
b)  igazolási  (nyilvántartási)  és  átigazolási  szabályzat,  amely  tartalmazza  a  versenyzők
sporttevékenységére  és  érdekvédelmére  vonatkozó  szakmai  és  etikai  előírásokat  is,  kiemelt
figyelemmel a kiskorú versenyzőkre,
c) sportfegyelmi szabályzat,
d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat,
e) doppingszabályzat,
f)  gazdálkodási,  pénzügyi  szabályzat,  amely  tartalmazza  az  állami  sportcélú  támogatások  e
törvénynek,  valamint  az  államháztartás  működésére  vonatkozó  jogszabályoknak  és  az  állami
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sportcélú  támogatások  felhasználásáról  és  elosztásáról  szóló  miniszteri  rendeletnek  megfelelő
felhasználására vonatkozó előírásokat is,
g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.

II. A benyújtott okiratok értékelése:

A  kérelmező  a  szervezet  tevékenységének  országos  jellegét  a  bíróság  megítélése  szerint
kielégítően igazolta.

A tagszervezetek száma a törvényes minimális létszámot eléri, és a szervezetek az Sptv. 20. § (2)
bekezdése  szerinti  követelményeknek  igazoltan  megfelelnek,  a  nyilvántartó  bíróságok
mindegyiket az Sptv. szerinti sportegyesületként tartják nyilván.

A kérelmező megfelelően igazolta,  hogy a tagszervezetek a sportág versenyrendszerében részt
vesznek. 

A  kérelmező  igazolta,  hogy  a  szervezetet  az  Sptv.  20.  §  (4)-(5)  alapján  a  Nemzetközi
Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord) felvették. 

A kérelmező csatolta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Stv. 51.§ (2) bekezdés l) pontja
alapján kiállított igazolását, mely szerint a szervezet megfelel az Stv. 20.§ (4) és (5) bekezdésben
foglat feltételeknek.   

Mindezekre  is  figyelemmel  a  kérelem,  a  mellékleteként  benyújtott  alapszabály  és  a  további
mellékletek megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.-§ 3.87.§ §-
ai, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény [Cet.], illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény
rendelkezéseinek.

Mindezek alapján a bíróság a Cet. 30. § (1) bekezdése és az Sptv. 21. § (1) bekezdése alapján, az
Sptv. 19. § (4) bekezdésére is figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

Budapest, 2017. év  október 30.   
     

   dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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