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V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-02-0015333 sorszám alatt nyilvántartásba vett
Reumabetegek a Célzott Terápiáért Egyesület vonatkozásában a nyilvántartásba az alábbi
változások bejegyzését.
A szervezet célja megváltozott.
Új cél: A korszerű, innovatív betegellátáshoz és gyógykezeléshez, különösen a célzott terápia
vívmányaihoz való hozzáférés jogának érvényesítése. A szervezet a reumatológiai betegségben
szenvedők a betegség okozta egyéni terheinek és a társadalomra háruló következményes terhek
csökkentésében tevékenykedő reumatológiai betegség által érintett személyek, azok hozzátartozói,
nem orvos gondozók társadalmi és érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervezete. A fogyatékkal vagy
egészségkárosodással élők érdekeinek és jogainak képviselte, segítése szektorközi együttműködések
segítségével, részvétel egyeztető, törvényhozó fórumok munkájában. A betegek jogainak képviselete
és védelme annak érdekében, hogy Magyarországon javuljon a betegellátás minősége, a
betegbiztonság és lakosság életminősége.
A bíróság elrendeli a szervezet képviselői adatainak kiegészítését.
Név:
Tóth Gábor ügyvezető
Anyja neve:
Ádám Mária Irén
Lakcím:
5400 Mezőtúr Dob u. 42.
Képviseleti jog módja:
önálló
Képviseleti jog terjedelme:
általános
Megbízás időtartama:
öt év
Név:
Anyja neve:
Lakcím:
Képviseleti jog módja:
Képviseleti jog terjedelme:
Megbízás időtartama:

Parragh Tibor Mátyás titkár
Jeli Valéria
1015 Budapest Batthyány u. 32.
önálló
általános
öt év

A létesítő okirat módosításának kelte: 2017. december 16.
A bíróság megállapítja, hogy a szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti
közhasznú szervezetnek minősül.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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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 részében – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése
iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a jelen végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
I NDO KO LÁ S
A szervezet jogi képviselő útján 11., 12. és 13. számú beadványában az Ectv. szerinti közhasznú
jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet, valamint változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő.
A kérelmekhez csatolta az Ectv. rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgált és módosított
alapszabályt, a képviselők összeférhetetlenségi és kizáró okokra kiterjedő elfogadó nyilatkozatát, a
közgyűlési jegyzőkönyvet és jelenléti ívet és a meghatalmazást.
A bíróság megállapította, hogy kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek a 2013.
évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint azok a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) civil
szervezetekre vonatkozó általános rendelkezésivel is összhangban állnak.
A bíróság megállapította továbbá, hogy a szervezet alapszabálya az Ectv. közhasznú jogállásra
vonatkozó VII. fejezetében foglaltaknak megfelel, a szervezet megfelelő erőforrásokkal rendelkezik
az Ectv. 32. § (4) b) pontja alapján, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható az
Ectv. 32. § (5) b), c) pontja alapján. A bíróság az Ectv. szerinti közhasznú jogállás nyilvántartásba
vétele feltételeit a 2015-2016. üzleti év eredménye alapján vizsgálta meg.
A fentiekre tekintettel a bíróság a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése által
felhívott 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A bíróság a változásbejegyzési kérelmet, valamint a közhasznúsági kérelmet a Cnytv. 44. § (8)
bekezdése alapján egy eljárásban bírálta el.
A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§-a zárja ki.
Budapest, 2018. január 30.
dr. Nagy Szilvia Andrea s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

