
 

 

 

Jegyzőkönyv 

 
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület 

ONLINE Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Időpont: 2020. április 15.  11:00 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. Az Ecommerce Restart! program és Vedd a neten! projekt COVID 19 verzió 

átbeszélése 

2. Egyéb 
 

 
1. napirendi pont 

Nagy Sándor elnök előzetesen átküldte az elnökségnek véleményezésre az Ecommerce 

Restart program leírását. Az elnökségi tagok szóban reagáltak a program leírásra. Ezzel 
egyidőben átbeszélték Zabari István által összeállított Vedd a neten! projekt COVID 19 

verziót is. Az elnökségi tagok a két projekt felelősnél rákérdeztek a két projekt közti 
különbségre, a két projekt céljára, pénzügyi forrására és a projektben résztvevő cégek 

kiválasztási metódusára. Ezeket a kérdéseket alaposan átbeszélték és végül abban 

maradtak, hogy a két projektet összegyúrják a következőképp: 



 

 

 

A kialakítandó új Vedd-a-Neten projekt célja az e-kereskedelem támogatása és 
fellendítéses az ECH alapcéljait figyelembe véve; a projektben való részvétel nincs 

korlátozva; cél az új tagok toborzása és a tudásmegosztás. A projekthez létrejön egy közös 
média felület az ECH gondozásában, ahol megjelennek a csatlakozó ECH kereskedő tagok 

és a más e-kereskedők is, és az ő ajánlataik. Ezen kívül megvalósul egy „Ecommerce 

Starter Kit”. A programhoz újonnan csatlakozó kereskedők számára az ECH tagság 2020-
ban ingyenes lesz. A Vedd-a-Neten projekthez, amennyiben lehetséges, kapcsolni kell a 

tavaly elkezdett Trustmark projektet is. 

Az elnökségi tagok megkapják a végleges leírást átnézésre. Ezután a két projekt felelős, 
Nagy Sándor és Zabari István elkezdik a tervek megvalósítását. 

 

 
2. napirendi pont 

A Thermal Hotel Visegrád vezetősége írásban tájékoztatta a Titkárságot, hogy április 

végéig visszafizeti a már kifizetett előleget. 
 

 

 
Az elnök a következő online elnökségi ülésről írásban tájékoztatja az elnökségi tagokat.  

 
 

Jegyzőkönyv lezárva: 12.00 órakor (kelt, mint fent). 

 
 

 

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

Elnök jegyzőkönyvvezető 
  

…………………………………….. …………………………………….. 

Csányi Zoltán Zabari István 
Alelnök elnökségi tag 

 

 

 

 


