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A Fővárosi  Törvényszék a  Petró  Éva Ügyvédi  Iroda,  mint  meghatalmazott  által  képviselt
Ecommerce Hungary Egyesület, mint kérelmező változásbejegyzési ügyében meghozta az
alábbi 

V É G Z É S T :

[1] A bíróság  elrendeli  a 01-02-0011698. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett civil
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

[2] A szervezet képviselete megváltozott.

[3] A bíróság elrendeli Matócza Szabina alelnök és Csányi Zoltán alelnök képviseleti  jogának
nyilvántartásból való törlését.

[4] A bíróság elrendeli az új képviselők alábbi adatainak nyilvántartásba vételét:

1. Név: Dr. Bőgel György
Anyja neve: Ésik Eleonóra
Lakóhelye: 1141 Budapest, Kalocsai u. 53.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: 3 év
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 09. 30.

2. Név: dr. Ormós Zoltán
Anyja neve: Fazakas Irén
Lakóhelye: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 3.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
A megbízás időtartama: tagozatvezetői mandátuma megszűnéséig
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 02. 16.

3. Név: Zabari István
Anyja neve: Horváth Erzsébet
Lakóhelye: 2141 Csömör, Hársfa utca 22.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes
A megbízás időtartama: tagozatvezetői mandátuma megszűnéséig
A megbízás megszűnésének időpontja: 2024. 02. 19.

[5] A  bíróság  intézkedik  jelen  végzésnek  a  civil  szervezetek  országos  névjegyzékében  való
közzététele iránt.
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[6] 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 - jogi képviselője útján - 2021. november 17. napján kérelmet terjesztett elő a
nyilvántartási adatainak módosítása iránt.

[2] A kérelmező a kért adatváltozáshoz - hiánypótlási  felhívást követően - a civil  szervezetek
bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint szükséges okiratokat benyújtotta, ezért a bíróság a Cnytv.
37. § (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartási adatok
módosításáról rendelkezett.

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

[4] A  bíróság  tájékoztatja   a  szervezetet,  hogy  az  alapszabály  XI.  pontja  nem  szabályozza
egyértelműen  a  bankszámla  feletti  rendelkezés  módját.  Ezért  amennyiben  jelen  végzés
kézhezvételétől  számított  30  napon belül  nem  terjeszt  elő  változásbejegyzési  kérelmet  a
megfelelően  módosított  alapszabály  keltének nyilvántartásba  vétele  iránt,  akkor  a  bíróság
törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a szervezettel szemben.

Budapest, 2022. január 26.

dr. Áldott Veronika s. k.
                                                                                             bírósági titkár

               A kiadmány hiteléül:
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