
 

 

 

Jegyzőkönyv 

 
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület 

ONLINE Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Időpont: 2020. március 26.  09:00 óra 

 
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyzetre tekintettel, és betartva a Magyar Kormány 

ezzel kapcsolatos intézkedéseit, az elnökség a személyes részvétel helyett az elnökségi 
ülés online platformon (Google Meet) történő megtartása mellett döntött. 

 

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

Kinga titkár.  
 

A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből online jelen van 8 tag a kezdő időpontban, név 

szerint: 
 

Nagy Sándor 
Csányi Zoltán 

Kis Bernadette 

Matócza Szabina 
Ormós Zoltán 

Őri Gergely 

Várkonyi Balázs 
Zabari István 

 
 

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. 2020-as tervek/események 

3. Egyéb 
 

 
1. napirendi pont 

Nagy Sándor elnök javaslatára az elnökség átbeszéli a 2020. Summit elhalasztásának 

lehetőségét és az esetleges új időpontra tett javaslatokat. 
Az Elnökség egyöntetű véleménye, hogy a tervezett június eleji időpont nem tartható, 

ezért a következő három teendőben állapodtak meg: 
- a Thermal Hotel Visegrádnál lemondja az egyesület az eseményt, és visszakéri az 

előleget, a teljesítés ellehetetlenülésére hivatkozva. Ebben Ormós Zoltán felajánlotta 

segítségét a Titkárságnak. 



 

 

 

- a Summit weboldalán fel kell tüntetni, hogy a tervezett új időpont augusztus 26-27, a 
"tervezett" szót kiemelve, és minden előadót, fellépőt, szolgáltatót tájékoztatni kell az új 

tervezett dátumról 
- május végén az addigi változások figyelembevételével dönt az Elnökség az augusztusról, 

és ha úgy alakul akkor folytatja a szervezést 

 
 

 
2. napirendi pont 

Az elnökség egyetértett abban, hogy mindentől függetlenül, folytatja szakmai 
tevékenységét, és a szereplők számára fontos témákban (főleg az új helyzet által 

megkívánt problémákat előtérbe helyezve) online eseményeket szervez (edukáció, 

meetup jellegű előadások, beszélgetések).  

 

 
3. napirendi pont  

Nagy Sándor elnök előzőleg tájékoztatta az elnökséget az MKIK munkacsoport munkájába 

való bekapcsolódásról. A levelében írt témával (bevásárlóközpontok részleges bezárása) 
nem volt ellenvetés. Várkonyi Balázs szeretne aktívabban részt venni a munkacsoport felé 

történő kommunikációban. 

 
 

 
Az elnök a következő online elnökségi ülést 2020.03.31-én 09.00 órára hívta össze. 

 

 
Jegyzőkönyv lezárva: 10.00 órakor (kelt, mint fent). 

 

 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Nagy Sándor Dolina Kinga 

Elnök jegyzőkönyvvezető 
  

…………………………………….. …………………………………….. 

Csányi Zoltán Zabari István 
Alelnök elnökségi tag 

 

 

 

 


