
Címzett: Ecommerce Hungary Elnökség // secretary@ecommerce.hu 
Tárgy: Napirendi pont kiegészítés iránti kérelem az alapszabály módosításhoz 

Dátum: 2020.11.13. 

 

 1 

Tisztelt Ecommerce Hungary Elnökség!  
 
A november 23-ára meghirdetett rendkívüli taggyűléssel kapcsolatban az alábbiakban nyújtjuk be 
kérelmünket, napirendi pont kiegészítés tárgyában. 
 
Ezúton szeretnénk kérni, hogy a napirendi pontok közé kerüljön be egy alapszabály módosítására vonatkozó 
javaslatunk, melynek tartalma a következő: 
 
Indítványozzuk, hogy az Egyesület Alapszabályának VII. pontjában lévő, az elnökségi 
tagokra általánosságban vonatkozó kétszeri újraválasztási korlát törlésre kerüljön, és 
csak a IX. és X. pontokban, kizárólag külön nevesítve az elnöki és az alelnöki tisztségre 
vonatkozó kétszeri újraválasztási korlát maradjon meg. 
 
Indoklás: ezen indítványunkat az indokolja, hogy véleményünk szerint az Egyesület elmúlt hároméves 
munkájában, és az elért eredményekben szerepe van több olyan elnökségi tagnak is, akit a jelenleg érvényben 
lévő alapszabály szerint nem lehetne újraválasztani.  
 
Úgy gondoljuk, hogy az eddigiekhez hasonló, magas színvonalú, a szakma érdekeit képviselő, az online 
kereskedelem fejlődését segítő működést sokkal hatékonyabb elérnie az Egyesületnek úgy, ha az ezt előre 
mozdító (és cselekedeteikkel eddig már bizonyított) személyek továbbra is döntéshozó státuszban 
maradhatnak az Egyesületben. 
 
Továbbá, szeretnénk indítványozni, hogy az Alapszabály III./2 pontjában, a tagsággal 
kapcsolatos rendelkezésekbe kerüljön be, hogy az Egyesület rendes tagja egyéni 
vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély is lehessen.  
 
Indoklás: ezt az indítványunkat azzal indokoljuk, hogy a hazai online kiskereskedelmi piacon nagy számban 
találhatóak olyan webáruházak, melyek üzemeltetői egyéni vállalkozók, és véleményünk szerint ennek a 
sokaságnak is biztosítani kell a szakmai érdekképviseletet, ugyanúgy, mint a társas vállalkozásként működő 
webáruház üzemeltetőknek. 
 
A fenti két indítványt az Ecommerce Hungary alábbi tagjai nyújtják be: 
 

A TAG NEVE: A TAG KÉPVISELŐI: 

GKI Digital Kft. 
Timár Szabolcs, ügyvezető igazgató 

Madar Norbert, vezető tanácsadó 
Cserjés-Kopándi Ildikó, értékesítési igazgató 
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Vöröskő Kft. 
(Euronics) 

Hunyady László, ügyvezető igazgató 
Hunyady Beatrix, marketing osztályvezető 

Alza.hu Kft. 
(Alza.hu) 

Jan Moudrík, ügyvezető igazgató 
Takács Csaba, country director 

Shoprenter.hu Kft. 
(Shoprenter, Innonic Group) 

Zajdó Csaba, ügyvezető igazgató 
Kulcsár István Róbert, vezető tanácsadó 

Eazy Digital Kft. Kocsis Márk, ügyvezető igazgató 

 
Továbbá, a fenti két indítványt az alábbi, jelenleg Egyesületen kívüli szakmai szervezet is támogatja: 
 

A SZAKMAI SZERVEZET NEVE: A SZERVEZET KÉPVISELŐJE: 

Adevinta Classified Media Hungary Kft. 
(Jófogás, Használtautó.hu) 

Palocsay Géza, ügyvezető igazgató 

 
Ezúton kérjük az Ecommerce Hungary Elnökségét a fentiekben benyújtott kérelmünk elfogadására, 
és azok alapján a rendkívüli taggyűlés napirendjének kiegészítésére! 
 
Budapest, 2020.11.13. 
 


