
 

 

 

Jegyzőkönyv 

 
Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület 

ONLINE Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Időpont: 2020. május 11.  14:00 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 3 tag a kezdő időpontban, név 

szerint: 
 

Nagy Sándor 
Csányi Zoltán 

Kis Bernadette 

 
Azok az elnökségi tagok, akik a mai ülésen nem tudtak részt venni, írásban szavaznak. 

 

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

szerint: 
 

1. Egyesület évi rendes taggyűlésének elhalasztása 

2. Az Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadása 
 

 
1. napirendi pont 

Nagy Sándor elnök ismerteti a már előzetesen kiküldött tájékoztatót, miszerint a magyar 

Kormány 102/2020. (IV. 10.) sz. rendelete alapján a beszámoló elfogadását az elnökség 
teszi meg, egy online elnökségi ülés keretében. A vészhelyzet megszűnése után (90 napon 

belül) az Egyesület köteles összehívni egy rendes taggyűlést, ahol a 2019-es beszámolót 

a tagok megismerik és elfogadják. 

 
2. napirendi pont 

Nagy Sándor elnök ismerteti a már előzetesen kiküldött 2019-es beszámolót és az 

Ellenőrző Bizottság jelentését az Egyesület 2019. évi beszámolási kötelezettség 
ellenőrzéséről. A jelenlévő tagok átbeszélik a tavalyi év eredményeit. Az elnök szavazásra 

bocsátja. 
 

 

Az Elnökség helyszínen jelen lévő tagjai 
 

3 db IGEN szavazat 



 

 

 

0 db NEM szavazat 

0 db Tartózkodás  
 

Mellett, az írásban szavazók pedig 

 
3 db IGEN szavazat 

0 db NEM szavazat 

0 db Tartózkodás  
 

 
elfogadták a következő határozatot: 

 

1./2020.05.11. számú határozat 
Az Elnökség jóváhagyta az Egyesület 2019-es beszámolóját és felkérte az Egyesület 

titkárságát, hogy küldje be az elfogadott beszámolót. A beszámoló beküldése után az Elnök 
tájékoztatja a tagokat a beszámoló elfogadásáról és annak tartalmáról a 

www.ecommerce.hu oldalon. Végül informálja a tagokat az elmaradt taggyűlés pótlásáról 

(ez a jogszabályban rögzített vészhelyzet után 90 napon belül meg kell, hogy történjen). 
 

 
 

 

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

 

Jegyzőkönyv lezárva: 15.00 órakor (kelt, mint fent). 
 

 
 

…………………………………….. …………………………………….. 

Nagy Sándor Dolina Kinga 
Elnök jegyzőkönyvvezető 

  
…………………………………….. …………………………………….. 

Csányi Zoltán Kis Bernadette 

Alelnök elnökségi tag 
 

 

 

 

http://www.ecommerce.hu/

