
[1] A határozat száma: 14.Pk.60.857/2005/52-I.

[2] A Fővárosi  Törvényszék  a  Petró  Éva  Ügyvédi  Iroda  által  képviselt Ecommerce
Hungary Közhasznú Egyesület  elnevezésű szervezet nyilvántartási  ügyében meghozta a
következő

V É G Z É S T

[1] A  bíróság  elrendeli  a  01-02-0011698.  sorszámon  nyilvántartásba  vett  szervezet
közhasznú  jogállásának  nyilvántartásból  való  törlését és  az  alábbi  változások
bejegyzését:                         

[2] A szervezet neve megváltozott.

[3] A szervezet új neve: Ecommerce Hungary Egyesület 

[4] A szervezet célja megváltozott.

[5] A  szervezet  új  célja:  A  Szövetség  az  Elektronikus  Kereskedelemért  alapítói
felismerve az elektronikus kereskedelem gazdaságélénkítő szerepét, célul tűzték ki e
tevékenységek korszerű, gazdaságos és megbízható formáinak elterjedését elősegítő
tevékenységeket,  a  szakmai  ismeretterjesztéstől  az  e  területet  érintő  készülő
jogszabályok  véleményezésen  át  az  e  területet  érintő  etikai  gondolkodás
kialakításáig. Az Egyesület kiemelt célja az elektronikus kereskedelem által érintett
valamennyi szereplő érdekeinek védelme.

[6] A bíróság  elrendeli  az  alábbi  jogi  személy  szervezeti  egységek  nyilvántartásba
vételét.

[7] A szervezet új jogi személy szervezeti egységei:

1. Neve: Ecommerce Hungary Egyesület Kisvállalati Tagozata

 Székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

 Ügyintéző és képviseleti szerv neve : Tagozatvezető

A szervezeti egység képviselőjének neve: Dr. Ormós Zoltán

 A képviselő anyja neve:  Fazakas Irén

                                                                                    

2. Neve: Ecommerce Hungary Egyesület Középvállalati Tagozata

Székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Ügyintéző és képviseleti szerv neve : Tagozatvezetőség
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A szervezeti egység képviselőjének neve: Zabari István

A képviselő anyja neve:  Horváth Erzsébet

3. Neve: Ecommerce Hungary Egyesület Nagyvállalati Tagozata

Székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Ügyintéző és képviseleti szerv neve : Tagozatvezetőség

A szervezeti egység képviselői: 

1.Györke Zoltán Tamás, anyja neve: Hortai Katalin Judit

2. Patai Zoltán, anyja neve: Juhász Ildikó Judit

3.Dr. Zeke Péter, anyja neve: Kovács Valéria

[8] Az alapszabály  módosításának  időpontja: 2021.06.28.

[9] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében
való közzététele iránt.

[10] 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.

I N D O K O L Á S

[1] A szervezet 2021. június 3. napján kérelmet terjesztett elő a nyilvántartási adatainak
módosítása és közhasznú jogállásának törlése iránt. A bíróság felhívására 2021. július
7, napján előterjesztett beadványában pótolta az eredeti kérelem hiányosságait.

[2] A kérelmező benyújtotta a NAV igazolását arról, hogy a szervezet köztartozásmentes
és  nyilatkozott  arról  is,  hogy  a  közszolgáltatás  ellátására  irányuló  szerződéséből
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesítette.

[3] A bíróság megállapította, hogy a kérelmező  által becsatolt  okiratok megfelelnek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1-3:48. és 3:63-3:87. §-
ainak, valamint a civil  szervezetek működéséről  és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási  szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)
rendelkezéseinek, ezért a Cnytv. 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 30. § (1)
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
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[4] A Cnytv. 92. § (1) bekezdés h/ pontja értelmében a jogi személy szervezeti egység
képviselőjének csak a neve és az anyja neve minőül nyilvántartási adatnak, ezért az
egyéb adatok nyilvántartásba vételét a bíróság mellőzte.

[5] A végzés elleni fellebbezés lehetőséget a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a
végzés elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul. 

Budapest, 2021. július 8.

     dr. Áldott Veronika s.k.

     bírósági titkár
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