
 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület 

Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Időpont: 2019. május 20.  13:30 óra 

Helyszín: D18 konferenciaterem, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. 
 

 
Az elnökségi ülést Nagy Sándor, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina 

Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor 

aláírásával hitelesíti. 
 

A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 5 tag a kezdő időpontban, név 
szerint: 

 

Nagy Sándor 
Csányi Zoltán 

Matócza Szabina 
Őri Gergely 

Várkonyi Balázs 

 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, 

mint fele jelen van. 

 
Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak 

szerint: 
 

1. Hungarian Ecommerce Summit 

2. Tagdíjak 
3. Április 11-i meetup elszámolás 

4. egyéb 

 
1. napirendi pont 

Nagy Sándor elnök tájékoztatja az elnökségi tagokat a Hungarian Ecommerce Summit 

végleges programjáról, előadóiról, támogatóiról és az eddigi résztvevőkről. Az elnökségi 
tagok átbeszélik az elhangzottakat. Várkonyi Balázs javaslatára VIP meghívót küldünk az 

elnökség által kiválasztott személyeknek, főként kormányzati területről, és az Egyesület 

számára fontos szolgáltatói körből. Matócza Szabina javaslatára apró ajándékkal 
kedveskedünk azoknak a konferenciára érkező résztvevőknek (jegyet vásárlóknak), akik 

olyan cégtől jönnek akik először veszek részt Ecommerce Hungary rendezvényen. 
 

2. napirendi pont 

Dolina Kinga titkár ismertette az eddigi tagdíj elmaradásokat. Az elnökség ismét 
kiemelte, hogy 2020-ra már egy módosított tagdíjrendszert szeretne bevezetni, ennek 

előkészítése végett az elnökség kérte a titkárságot, hogy a következő elnökségi ülésre 
gyűjtsön össze pár tagdíj fizetési rendszert a régióból. Az elnökségi tagok az augusztusi 

ülést a tagdíj rendszer átbeszélésével töltik. 

 
 



 

 

 

 

3. napirendi pont 
Dolina Kinga titkár tájékoztatta az Elnökséget az április 11-i meetup elszámolásáról. Az 

Elnökség megvitatta azt és szavazásra bocsátotta. 

 
Az Elnökség 

 

5 db IGEN szavazat 
0 db NEM szavazat 

0 db Tartózkodás  
 

mellett elfogadta a következő határozatot: 

 
1./2019.05.20. számú határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. április 11-i Ecommerce Hungary Meetup 
elszámolását, mely a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 

 
 

4. napirendi pont 
Nagy Sándor elnök felvetette a Trustmark munkacsoport munkájának tevőleges 

folytatását. A bemutatott javaslatok alapján az elnökség úgy döntött hogy az Ecommerce 

Summit rendezvényen bejelenti a projekt folytatását. Az ehhez szükséges teendőket 
Várkonyi Balázs és Nagy Sándor elnökségi tagok végzik el. 

 

 
Az elnök a júniusi és augusztusi elnökségi ülés időpontját írásbeli szavazás után hirdeti 

ki. 
 

Jegyzőkönyv lezárva: 15.30 órakor (kelt, mint fent). 

 
 

 
 

 

 
 

…………………………………….. …………………………………….. 

Nagy Sándor Dolina Kinga 
Elnök jegyzőkönyvvezető 

  
…………………………………….. …………………………………….. 

Csányi Zoltán Matócza Szabina 

Alelnök Alelnök 
  

 


