
 

 

 

 

 

 

 

[1] Határozat száma: 14.Pk.60.557/2011/21. 

 

[2] A Fővárosi Törvényszék a Dr. Jambrik Gergely, mint meghatalmazott által képviselt Szív SN 

Országos Betegegyesület változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T :  

 

[1] A bíróság elrendeli a 01-02-0014540. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett 

szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését és a nyilvántartási adatok 

kiegészítését: 

 

[2] Az egyesület nevének írásmódja megváltozott. 

 Törölve:  Szív SN Országos Betegegyesület 

 Bejegyezve:  SZÍVSN Országos Betegegyesület  

 

[3] Az egyesület rövidített neve: 

 Bejegyezve:  SZÍVSN 

 

[4] Az egyesület idegennyelvű elnevezése: 

 Bejegyezve:  Heartily (We help you) National Patient Assotiation Hungary 

 

[5] Az alapszabály módosításának kelte: 

Törölve: 2019. 05. 06. 

Bejegyezve: 2020. 09. 05. 

 

[6] A bíróság elrendeli Bernáth-Lukács Zsuzsanna elnök bejegyzett képviselő adatainak 

módosítását. 

A megbízás megszűnésének időpontja:  2024. 05. 05. 

 

[7] Az egyesület bankszámlájára vonatkozó adatok: 

Számlavezető pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.  

Bankszámlaszám: 10918001-00000088-50890000  

 

[8] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való 

közzététele iránt. 

 

[9] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az 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 részére vonatkozóan 

–, pert indíthat az egyesület ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye 

szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés országos névjegyzékben 

történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár. 
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I N D O K O L Á S 

 

[1] A kérelmező szervezet meghatalmazott útján 2021. február 16. napján 17. sorszám alatti 

beadványában változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő. A bíróság 19. sz. alatti felhívására a 

kérelmező 2021. május 28. napján előterjesztett beadványában pótolta a kérelem hiányosságait. 

 

[2] A kérelem, illetve mellékletei a változások tekintetében – a hiánypótlási eljárás lefolytatását 

követően – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfeleltek. 

 

[3] Ezért a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

[4] A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cnytv. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén 

alapul. 

 

 Budapest, 2021. június 4. 

 

    dr. Áldott Veronika s. k. 

 bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 
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