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A Fővárosi Törvényszék a Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Országos Sportági
Szövetség nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli a nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
A szervezet nyilvántartási száma:16606
A szervezet neve: Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Országos Sportági Szövetség
A szervezet rövidített neve: Magyar MMA Országos Sportági Szövetség
A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian MMA Federation (HMMAF)
A szervezet székhelye: 1215 Budapest, Árpád u. 6. B. lph. V. 47.
A szervezet célja:
A szövetség elsődleges céljának tekinti a Mixed Martial Arts (MMA) Kevert Harcművészetek
megismertetését, a sporttevékenységen keresztül az egészséges életmód, az egészségmegőrzés,
a versenysport minél szélesebb körű elterjesztését, támogatását, színvonalának fejlesztését,
tagjai tevékenységének összehangolását, érdekképvisleteét, érdekvédelmét. (az MMA mint
Kevert Harcművészetek, egy úgynevezett Full Contact szabályrendszerre épülő küzdősport,
mely igen széles skáláját tartalmazza a harcművészeteknek, ezáltal vegyítve a tradicionális,
illetve az „újabb” küzdősportokat.) A szövetség célja országos működésen alapuló, amatőr és
profi versenyrendszer működtetése. Az érdekvédelem magában foglalja különösen a Kevert
Harcművészeti sporttevékenységet érintő egyéb szabályzatok véleményezését, javaslattételt ,
valamint a Magyar és Nemzetközi Szövetség az International Mixed Federationnal
(IMMAF) illetve tagjaival való együttműködés folytatása az MMA sportág tevékenységében .
A szövetség tevékenységével segíteni kívánja a tagok munkáját, valamint szakmailag és
erkölcsileg hozzájárul a magyar MMA sport fejlődésének elősegítéséhez, a sportág
népszerűsítéséhez. Ennek keretében a szövetség magas szintű versenyeket és tornákat szervez.
A szövetség által megrendezett sporteseményeken, a szövetség tagjain, illetve azok
versenyzőin kívül más személyek is részt vehetnek , illetve részesülhetnek a szövetség
szolgáltatásaiból. A szövetség kiemelkedő gondot fordít kül-és belföldi partnerkapcsolatok
kiépítésére, ápolására.

A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység
A szervezet formája: szövetség
A képviselő neve és lakcíme:
Marián György an.:Nagy Irén (1212 Budapest, Tiborc u. 8.)
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
általános, önálló
A képviseleti megbízatás időtartama:
5 év (2017.év március 25-2022.év március 25.)
A szövetséget létrehozó tagok listája:
For Fight Kick Box Egyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9. fszt. 57.)
Nyilv.szám.:08-02-0062261
Magyar MMA Prémium Liga (1215 Budapest, Árpád u. 6/B. V./47)
Nyilv.szám.:01-02-0015493)
Győri Koko Gym MMA KHSE (9012 Győr, Búza u. 5. fszt 1. )
Nyilv.szám.:08-02-006256
Bárdosi Küzdősport SE ( 1111 Budapest, Budafoki út 17/A.)
Nyilv.szám.:01-02-0014214
Szegedi Küzdősport Klub ( 6725 Szeged, Pálfy u. 72. fszt. 3.)
Nyilv.szám.:06-02-0001705
Öt Elem Wushu Egyesület (1195 Budapest, Zrínyi u. 23. fszt. 1.)
Nyilv.szám.:01-02-0011863
Ronon HSE (8500 Pápa, Korvin u. 22. 1/5.)
Nyilv.szám.:19-02-0003281
Koko Fight SE Hatvan (3300 Hatvan, Nagytelek, u. 17/10)
Bushido KKHE (1141 Budapest, Bonyhádi u. 114. 2/5.)
Nyilv.szám.:01-02-0008166
Pápai Koko Gym KSE (8500 Pápa, Fapiac tér 5.)
Nyilv.szám.:19-02-0003066
Kismészáros SE (2092 Budakeszi, Erdő u. 75.)
Nyilv.szám.:13-02- 0006365
Baranya Kempo HSE (7625 Pécs, Babits M. u. 3. I/6.)
Nyilv.szám.:02-02-0002571
Sárosdi Kempo (2433 Sárosd, Atzél B. u. 9.)
Nyilv.szám.:07-02-0002814
A-Klub Budapesti Kempo SE ( 1118 Budapest, Ratkóc köz 2.)
Nyilv.szám.:01-02-0015420
JKD -Kali Debrecen (4242 Hajdúhadház, Dobó u. 16.)
Nyilv.szám.:09-02-0002627
Dorogi Nehézatlétikai SE (2510 Dorog, Bécsi út 34.)
Az alapszabály kelte: 2017.év március 25.

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.
INDOKOLÁS
A kérelmező jogi képviselője útján 2017.év április 19. napján érkezett beadványában kérte a
szervezet nyilvántartásba vételét.
A bíróság hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt, mivel a beadvány nem felelt meg mindenben a
törvényi előírásoknak. A kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.
A bíróság ezt követően megállapította, hogy a kérelmező által becsatolt okiratok 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. Ezért a bíróság a Cet. 2. § a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.
Budapest, 2017.év augusztus 2.

dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
bírósági titkár
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