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Tisztelt Közgyűlés!
A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. 15.750 ezer Ft törzstőkéjének
három törzsbetét tulajdonosa van, a DVSC Futball Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).
DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
Tulajdoni hányad (%)
5.250
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
33,33
5.250
Debreceni Egyetem
33,33
5.250
DMJV Önkormányzata
33,33
15.750
Összesen
100,00
A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 3.000 ezer Ft törzstőkéjének három törzsbetét
tulajdonosa van: a DVSC Futball Szervező Zrt., a Debreceni Egyetem és az Önkormányzat.
DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.
Törzsbetét (ezer Ft)
1.000
DVSC FUTBALL Szervező Zrt.
1.000
Debreceni Egyetem
1.000
DMJV Önkormányzata
3.000
Összesen

Tulajdoni hányad (%)
33,33
33,33
33,33
100,00

A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 2019. decemberében akkreditációt szerzett (9 másik
labdarúgó utánpótlásnevelő akadémiával egyetemben) és Államilag Elismert Sport
Akadémiaként az EMMI SFÁT által keretszerződésben meghatározott módon működhet
labdarúgás sportágban minimum 4 éven keresztül.
Korábban is ésszerűnek tűnt a cégek egyesítése, de a kiemelt sportakadémiai támogatás
megjelenésével a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. és a DEBRECENI LABDARÚGÓ
AKADÉMIA Nonprofit Kft. működésének teljes újragondolására van szükség.
A kiemelt sportakadémiai támogatás egy új (legalább 4 éves időtartamú) finanszírozási forma,
ami lehetőséget biztosít az üzemeltetési és fejlesztési költségek (beruházások) fedezésére
önerőszükséglet nélkül, és biztosítja az U15-U19 korosztályok képzésének és
versenyeztetésnek minőségi finanszírozását.
A pallagi labdarúgó akadémia létesítésekor több okból - különösen az üzemeltetési költségek
optimalizálása miatt - két különböző jogi személyt hozott létre ugyanaz a tulajdonosi kör.
 A DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. üzemeltette a
létesítményt, valamint annak érdekében, hogy a működéshez látvány-csapatsportági
TAO támogatást tudjon igénybe venni, 2 alsóbb szintű bajnokságban szereplő
utánpótlás csapatot versenyeztetett.
 A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. az elitképzést végző sportszervezet, amely a
kiemelt bajnokságokban indul és a legkisebb korosztályoktól az U19-ig versenyeztet
jelenleg is fiatal sportolókat.

A kiemelt bajnokságokban lévő versenyeztetési joga kapcsán az új támogatás jogosultja
jelenleg a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. és nem a létesítményt üzemeltető
DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. így sem beruházásokra, sem az
üzemeltetésre nem tudják a forrást megfelelően lehívni.
A kiemelt akadémiák esetében az idei évben a produktivitási támogatást is megszüntette az
MLSZ. Az Államilag Elismert Akadémiák TAO kereteit is mintegy harmadára csökkentette a
szövetség.
Annak érdekében, hogy a pallagi labdarúgó akadémiát továbbra is tulajdonosi hozzájárulás
vagy jelentős piaci bérbeadás nélkül fenn lehessen tartani, az utánpótlásnevelő egyesületeket
fenntartható módon lehessen működtetni, a két céget egy szervezetbe célszerű tömöríteni,
ennek pedig az egyetlen megoldása, ha a két szervezet átalakul oly módon, hogy a DLA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. olvad bele jogutódlással a DEBRECENI LABDARÚGÓ
AKADÉMIA Nonprofit Kft-be.
A beolvadás előnyei:
1. ÁFA visszaigénylése lehetségessé válik az infrastrukturális beruházásokhoz.
2. Adminisztrációs feladatok jelentős csökkenése, egyszerűsítése, a költségek csökkenése
valósulhat meg.
3. A sporteszközök, létesítményhez szükséges gépek beszerzője és használója
egyértelművé válik (egy beszerzett eszközt nem mindig a tulajdonos használt).
4. A DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. esetében a 2019. évben elvesztett
közhasznúsági fokozat visszaállítása.
5. Az összes utánpótláscsapat minőségi képzésének finanszírozása hosszú távon
megoldott lehetne.
6. Továbbra is tudjuk tartani az alapításkor a létesítmény építése kapcsán vállalt, a Magyar
Állam javára bejegyzett jelzálogjogokkal járó kötelezettségeket.
A beolvadás tervezett lépései, határidők meghatározása:
 Egyesülés módja: beolvadással történő egyesülés
 Átvevő jogi személy: DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft
 Megszűnő jogi személy: DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.
 Kedvezményezett átalakulás, mivel a tulajdonosi tőkeszerkezet és a tevékenység
változatlan marad,
 Tulajdonosi kör: 1/3 Debreceni Egyetem, 1/3 DVSC Futball Szervező Zrt., 1/3 DMJV
Önkormányzat)
 Átértékelés nélkül, könyv szerinti értéken történik.
 Vagyonmérleg tervezet alapja: 2020. június 30.
 Átalakulás tervezett időpontja: 2020. szeptember 30.
A beolvadás tervezett lépései, határidők meghatározása (egyszerű ütemterv):
1. Első érdemi döntés az átalakulásról, a beszámoló elfogadásával.
2. Átalakulási terv elkészítése: vagyonmérleg tervezetek, létesítő okirat, egyéb
dokumentumok.
3. A végleges döntést követő 8 napon belül közlemény közzétételének kezdeményezése a
Cégközlöny Szerkesztősége előtt.
4. Dokumentumok cégbíróságra való benyújtása, a létesítő okirat aláírásától számított 60
napon belül, de leghamarabb a közlemények közzétételét követően.
5. Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő 90 napon belül
mind a jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan
a cégbejegyzés napjával, illetve a társaság által az átalakulás időpontjaként
meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 2. §-a szerint a jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról két alkalommal határoz.
A döntéshozó szerv első ízben a jogi személy ügyvezetésének - ha a jogi személynél
felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság által véleményezett - előterjesztése alapján
azt állapítja meg, hogy a jogi személy tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával. Ekkor
dönt továbbá arról, hogy a jogi személy milyen más jogi személy típusba, gazdasági társaság
esetén formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a jogi személy tagjai közül ki és
mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód jogi személy tagjává válni.
Ha a tagok az átalakulás szándékával egyetértenek, a döntéshozó szerv meghatározza a
vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási
terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által
meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt - okiratok elkészítésével.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az
alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
a Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:39. § (1) bekezdése, a 3:44.
§-a, a 3:109. § (2) bekezdése, a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontja alapján
1./ egyetért a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. (székhely: 4032
Debrecen, Nagyerdei park 12., Cg.: 09-09-006975, képviseli: Makray Balázs ügyvezető) és a
DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 12., Cg.: 0909-025022, képviseli: Herczeg András és Makray Balázs ügyvezető) átalakulásával 2020.
június 30. mérlegfordulónappal azzal, hogy
 a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft.-be beolvad a DLA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft., és a jogutód társaság DEBRECENI LABDARÚGÓ
AKADÉMIA Nonprofit Kft. néven működjön tovább,
 a jogutód társaság székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. sz.,
 a jogutód társaság főtevékenységi köre: „Egyéb sporttevékenység”.
2./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. pontban foglaltak szerinti beolvadással létrejövő
jogutód társaságnak 1/3 tulajdoni aránynak megfelelő vagyoni hozzájárulással kíván a tagjává
válni, továbbá megbízza a DEBRECENI LABDARÚGÓ AKADÉMIA Nonprofit Kft. és a DLA
Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv elkészítésével.

3./ Felkéri a polgármestert, hogy DMJV Önkormányzata tagot az 1./-2./ pontokban foglaltaknak
megfelelően képviselje a taggyűléseken.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: a polgármester
4./ Javasolja a DVSC FUTBALL Zrt. Közgyűlésének, hogy mint a Debreceni Labdarúgó
Akadémia Nonprofit Kft. és a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. közvetlen tulajdonosa az
1./-2./ pontoknak megfelelően hozzon döntést a társaságok átalakulásával összefüggésben.
5./ Felkéri a polgármestert, hogy DMJV Önkormányzata tagot az 1./-2./ és 4./ pontokban
foglaltaknak megfelelően képviselje a DVSC FUTBALL Zrt. Közgyűlésén.
Határidő: 2020. június 30.
Felelős: a polgármester
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésről a társaságok vezető
tisztségviselőit értesítse.
Határidő: legkésőbb 2020. június 30.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
D e b r e c e n, 2020. június 17.

Dr. Papp László
polgármester

