
 

 

A Fővárosi Törvényszéken 01-02-0001454 számon nyilvántartott Magyar Haltermelők és 

Halászati Vízterülethasznosítók Szövetség (1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8. fsz./2.) 

mint összeolvadó egyesület I. 

 

 

valamint 

 

a Gyulai Törvényszéken 04-02-0002925 számon nyilvántartott Magyar Akvakultúra 

Szövetség (5540 Szarvas, Anna liget 8.) mint összeolvadó egyesület II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYESÜLÉSI TERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Fővárosi Törvényszéken 01-02-0001454 számon nyilvántartott Magyar Haltermelők és 

Halászati Vízterülethasznosítók Szövetség (1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8. fsz./2.) mint 

összeolvadó egyesület I. valamint a Gyulai Törvényszéken 04-02-0002925 számon 

nyilvántartott Magyar Akvakultúra Szövetség (5540 Szarvas, Anna liget 8.) mint összeolvadó 

egyesület II. az alábbiak szerint határozzák meg az Egyesületeket érintő egyesülési, ezen belül 

összeolvadási tervet: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

Ezen egyesülési tervet felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 3:86.§-a, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(továbbiakban: Civil törvény) II/A fejezete, továbbá az egyes jogi személyek átalakulásáról, 

egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban:Átv.) 

rendelkezéseinek megfelelően hozták létre. 

 

Az összeolvadással történő egyesülésről a Magyar Haltermelők és Halászati 

Vízterülethasznosítók Szövetségének közgyűlése a 3./2016 (10.13.) számú határozatával, míg 

a Magyar Akvakultúra Szövetség közgyűlése a 3./2016 (10.14.) számú határozatával döntött. 

 

Az összeolvadó egyesületek Közgyűlései az Átv. és a Civil törvény rendelkezéseinek 

megfelelően előzetesen döntöttek az egyesülés fordulónapjáról, kijelölték a könyvvizsgálókat, 

valamint felkérték az Elnökségeiket, hogy készítsék el a jogutóddal megszűnő egyesületek záró 

vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, a független könyvvizsgálói jelentést, valamint az 

összeolvadó egyesületek felügyelő bizottságának véleményét. 

Tartalmazza továbbá a jogutód egyesület alapszabály tervezetét (1.sz melléklet), valamint az 

egyesülési szerződés tervezetét (4.sz. melléklet) 

 

II. Előzmények 

 

Az egyesületek összeolvadásának az elsődleges célja – összhangban a halászati és akvakultúra-

termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU Rendeletében (2013. december 11.), a 

mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 

szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvényben, foglaltakkal a halászati ágazat piaci 

szereplőit felkészítse arra, hogy hazai és külföldi viszonylatban is eredményesen működjenek, 

ennek alapfeltételeként meg kell teremteni a termékpálya szereplők közötti érdekösszhangot, 

valamint javítani a halászati és akvakultúra termékek piaci koordinációját és feltételeit. 

Tekintettel arra, hogy a két egyesület célja és tevékenysége hasonló és az egyesülésük során 

lehetőség nyílik arra, hogy az így létrejövő szervezetet Szakmaközi szervezetté nyilvánítsák – 

így még szélesebb érdekképviselet ellátását tenné lehetővé - ezért szükséges a két egyesület 

összeolvadása. Az összeolvadással az Egyesületek céljainak megvalósulása nem hiúsulna meg. 

 

A fentiek okán felek elhatározták az összeolvadással történő egyesülést, minek következtében 

az összeolvadó egyesületek a nyilvántartásból törlésre kerülnek, míg a jogutód egyesület a 

Közgyűlések által elfogadott Alapszabállyal tovább működik, immár mint az összeolvadó 

egyesületek jogutódja is. 



 

 

 

III. Egyesületek adatai 

 

Összeolvadó egyesület I.: 

 

Név: Magyar Haltermelők és Halászati Vízterülethasznosítók Szövetsége 

Nyilvántartási szám: 01-02-0001454 

Nyilvántartó Törvényszék: Fővárosi Törvényszék 

Székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8. fsz./2. 

Egyesület célja:  

A szervezet célja, hogy a tagok érdekeit képviselje és védje, segítsen a halászattal kapcsolatos 

tevékenységek népszerűsítésében és ezen ismeretek terjesztésében, a halfogyasztást ösztönözze, 

a halászattal összefüggő szociális, kulturális, oktatási, sport és más társadalmi igények 

kielégítését elősegítse. A cél megvalósítása érdekében képzési, továbbképzési, közösségi 

marketing és reklám tevékenységet végez, sajtótermékeket, szakkönyveket ad ki, filmeket, video-

kazettákat készíttet és forgalmaz, nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn, pályázatokon 

vesz részt. 

Egyesület adószáma: 19624693-2-43 

Képviseli: dr. Németh István elnök 

 

Összeolvadó egyesület II.: 

 

Név: Magyar Akvakultúra Szövetség 

Nyilvántartási szám: 04-02-0002925 

Nyilvántartó Törvényszék: Gyulai Törvényszék 

Székhely: 5540 Szarvas, Anna liget 8. 

Egyesület célja: 

A Magyar Köztársaság területén haltermelői tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb 

társadalmi megítélést elérje, illetve elősegítse. 

Egyesület adószáma: 

Képviseli: dr. Váradi László elnök 

 

 

IV. Vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár tervezet 

 

Az Átv. 4.§ (1) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti 

beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban 

kell elkészíteni. 

 

Az összeolvadó és jogutód egyesületek záró illetve nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár 

tervezete 2016. szeptember 30. fordulónapra készült. Az Átv. 4.§ (5) bekezdése alapján azokat 

könyvvizsgáló ellenőrizte. 

 

Az egyesülési terv mellékletét képezi: 

 

a) Összeolvadó egyesületek vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezete (2. sz. melléklet) 

b) Jogutód egyesület vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezete (2. sz. melléklet) 

 



 

 

A 2-3. sz. mellékletek részét képezi a független könyvvizsgálói jelentés és az összeolvadó 

egyesületek Felügyelő Bizottsága egyesüléssel kapcsolatos döntése. 

 

V. Tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás 

 

Amennyiben az egyesületek tagjai nem kívánnak a jogutód egyesület tagjai lenni kötelesek azt 

a jelen egyesülési terv közlésétől számítottan 30 napon belül az adott egyesület elnöksége felé 

írásban jelezni. Amennyiben az egyesülésben részt venni nem kívánó tag jelzi, hogy nem kíván 

tagja lenni a jogutód egyesületnek, úgy a nyilatkozat hatályosulásának az évére vonatkozó 

tagdíjat köteles megfizetni, a már befizetett tagdíjból nem jogosult visszafizetést kérni. A 

nyilatkozat hatályosulásának a napja azt a napot kell tekinteni, amikor az az adott egyesület 

elnökségének írásban megérkezik. 

 

Amennyiben az egyesület tagja a jelen egyesülési terv közlésétől számított 30 napon belül nem 

nyilatkozik, úgy kell tekinteni hogy a jogutód egyesület tagja kíván lenni. 

 

VI. Jogutód Egyesület alapszabályának tervezete 

 

A jogutód egyesület alapszabályát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Budapest, 2016. november 15. 

……………………. 

MAHAL 

képv.: dr. Németh István elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


