JEGYZÓKÖN{YV
Amely készült az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület (1066 Budapest, Dessewffy u,
18-20. fszt.) 2020. szeptermber 03. napján 16.30 órakor megtartott rendkívüli taggyűléséna
D18 irodaház nagyteremben (Budapest, 1066 Dessewffy. u, 18-20,) sz. alatt, melyre arra
tekintettel kerül sor, hogy a veszé7yhelyzet ideje alatt az elnökség a veszélyhelyzetben
alkalmazandő jogszabályi rendezések alkalmazásával a taggyűlés hatáskörébe tartozó éves
beszámoló elfo gadása

tár gy áb an határ

ozott.

Csányi Zoltán alelnök köszönti

a meg'elenteket, és tájékoztatja őket, hogy a taggyűlés összehívása
szabályszerűen megtörtént, melyen az Egyesület 185 tagjából ahatározatképességhez szükséges
létszám - a tagság 50 %o-a + 1 fő - nem jelent meg.

Csányi Zo|tán a megjelentek számára való tekintettel megállapította, hogy a taggyűlés nem
határozatképes, ezért a szabályszerűen kiküldött meghívóban szereplő felhívásnak megfelelően
ugyanezen a helyszínen 2020. szeptember 3-án 17:00 órakor megismételt taggyűlésre kenil sor. A
megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. .., a megismételt taggyűlés időpontjáig szünetet rendelt el,
Szünet

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület

(1066 Budapest, Dessewffy u. 18_20, fszt.)
megismételt taggyűlésére2020. szeptember 03. napján 17.00 órakor a D18 irodabáz
nagyteremben (Budapest, 1066 Dessewffy. u, l8-20.) kenil sor,
Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerinti 3 egyesületi tag

Csányi Zo\tán alelnök köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a megismételt
taggyŰlés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá a megismételt taggyűlés az eredeti
napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkiil határozatképes. Csányi
Zoltán tájékoztatja a taggyűlést, hogy 3 szavazásra jogosult személy jelent meg a 185 fős
tagságból, illetve a megjelent tagok száma alaplán az egyszerű többséghez 2 db szavazatke77.

Csányi Zoltán tájékoztatja a tagokat, hggy az ülésról jegyzőkönyv készül. A jegyzókönyv
vezetésére az Elnök felkéri dr. Petró Evát, a jegyzőkönyv hitelesítéséreCsányi Árpád tág
képviselŐjét, Csányi Veronikát és a Trachodon Kft. tag képviselöjét, Parragh Gábort, akik
javasolja, hogy egyúttal szavazatszámlálő bizottságot is alkossák, illetve |evezető elnöknek saját
magát javasolja.
Csányi Zoltán szavazást kér.

A taegvűlés 1/2020. szeptember 03. számú határozata

A taggyűlés 3 egyhangú igenszavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül a mai nappal
qÖtÖtt 1L"Ó!, hogy megválasztja |evezető elnöknek Csányi Zoltánt, jegyzőkönywezetőnek
dr. Petró Evát, a jegyzőkönyv hitelesítéséreCsányi Árpád tag képvisetőjét, Csányi Veronikát
és a Trachodon Kft. tag képviselőjét, Parragh Gábort, akik egyúttal a szavazatszámláIó
bizottságot is alkotják.

CsánYi Zoltán ismerteti a taggyűléssel a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az a|ábbiak
szerint:
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Taggyúlésmegnyitása, határozatképesség megállapítása
A taggyúlés levezetó elnökének, valamint a jegyzókönywezető,
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hitelesítők megválasztása

A taggyűlés napirendjének elfogadása

AzEI|enőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2019, évi beszámolója tárgyában.
Nagy Sándor elnök beszámolója az Egyesület 2019. évi tevékenységéról
Nagy Sándor elnök ismertetője az Egyesület 2019. évi - a közhasznúsági

mellékletet is tartalmaző éves beszámoló tartalmáról
Határozathozatal az Elnökség az Egyesület 2019. évibeszámolójának elfogadása
tár gy ában hozott döntésének utólagos

A taggvűlés 2/2020. szeptember

j

óv áhagy ása tár gyában.

03. számú határozata

A

taggyűIés 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavaz^t és tartózkodás néIkül elfogadja a
taggyűlés napirendi pontjait.

4. Napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottstíg jelentése az Egyesület 2019. évi beszdmolója
tdrgydban.

Csányi Zoltán tájékoztatja a taggyűlést, hogy az Egyesület Ellenórző Bizottságának

tagja,

Szakolcai Dorina le kellett mondja részvételéta taggyűlésen.
AzE|Ienőrző Bizottság írásos jelentése nyomtatott formában rendelkezésre áll, megtekinthető.
Csányi Zo|tán azBl|enőrző Bizottság írásos jelentéséből részletet olvas fel, amely szerint azEB a

beszámolót

taggyűlésnek.

a

taggyúléselé terjeszthetónek minősíti,

és annak

elfogadását javasolja a

AzEllenőrző Bizottság írásos jelentése jelen jegyzőkönyv I. sz. mellékleteként csatolásra kerül.
5.

Napirendí pont: Nagy Sóndor elnök beszámolója az Egyesület 2019. évítevékenységérőI

Nagy Sándor az Elnökség kepviseletében beszámol az Egyesület2019. évi tevékenységéről.
Elmondja többek között, hogy:
- az eszközök, források tekintetében több mint 6 M Ft-tal nőtt az egyesület tóketartaléka a
tavalyi év során;
- a készpénzállomány is közel 8 M Fttal nőtt 2019-ben;
- Eredményoldalon tudták csökkenteni a múködési költséget;
- a tavalyi konferencián az Egyesület tudta a bevételétnövelni;

- a

tagdíjbevételről elmondható, hogy nagyságrendileg megegyezik

tagdíjbevétellel.

Nagy Sándor

a

a

2018-as

2019-es gazdálkodásból kiemeli, hogy sikerült jelentősen növelni az
a működési költséget. Az

alaptevékenységhez kapcsolódó elért eredményt, és csökkenteni
Egyesület 7.8 M Ft tfugyévi eredményt ért el.

Csányi Zoltán javasolja, hogy

a Taggyúlésaz Egyesület Elnökének éves beszámolóját fogadja el.

Csányi Zoltán szav azást kér.

A taggvűlés 3/2020. szeptember

03. számú határozata

A

taggyűlés 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélküt a mai nappal döntött
arról, hogy elfogadja az Elnök éves beszámolóját.
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6. Napirendi pont: ismertető az Egyesület 2019. évi - a közhasznúsági mellékletet is tartalmazó
éves beszdmoló tartalmdróI

Nagy Sándor elnök részletesen ismerteti az Egyesület 2019. évi pénzügyi beszámolójának

és

közhasznúsági mellékletének tartalmát, elmondja a fő számokat.

A közhasznú tevékenységek körében

-

a következőket

emeli ki:

8 db sikeres rendezvény: meetup

Az Egyesület

1,5 napos nagyrendezvényénaz Ecommerce Summiton 312 fő vett részt
egytittműködés az ITM Kereskedelempolitikáért felelős Allamtitkárságával
részvétela Kereskedelmi és Iparkamara munkacsoportjában

együttműködésaFogyasztóvédelmihelyettesAllamtitkársággal
együttműködés a GKI Digitál Piackutató Intézettel
együttműködés a Piac és Profit Kft-vel

7. Napirendi pont: Hatdrozathozatal az Elnökség a7 Egyesület 2019. évi besuímolójónak

elfogaddsa tdrgtdban hozoű döntésének utólagos jóvdhagydsa ídrgyóban

A levezető elnök javasolja, hogy

a Taggyűlés az Egyesület az Elnöksége á|tal2020. májusában, a

járványügyi veszélyhelyzet által biztosított felhatatmazás alapján elfogadott,jelenjegyzőkönyv II.
sz. mellékleteként csatolt 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét hagyja
jóvá.

Csányi Zoltán szav azást kér.

A taggvűlés 4/2020. szentember

03. számú határozata

A

taggyűlés 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal döntött
arról, hogy jóváhagyja az Elnöksége által 2020. májusában, a járványügyi veszélyhelyzet
által biztosított felhatalmazás alapján elfogadott, jelen jegyzőkönp lI. sz. mellékleteként
csato|t 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Az Elnök

egyéb indítvany híányában megállapította, hogy a Taggyűlés
meghozta, a Taggyűlést berekesztettnek nyilvánította.
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Csányi Kpádképv.:
Csányi Veronika
hitelesítő

döntéseket

Trachodo7Kft.
levezető elnök

Parrlgúábor
hitelesítő
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dr. ^)
Petró Eva
jegyzőkönywezető

Mellékletek:

I.

sz. melléklet - Ellenőrző Bizottság jelantése
III. sz. melléklet -2019. évi penzügyi besámoló és köáasznúsági jelentes
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