
Nagyvállalati tagozat



Az Ecommerce Hungary felépítése

KISKERESKEDŐI 
TAGOZAT

KÖZEPES KERESKEDŐI 
TAGOZAT

NAGYVÁLLALATI 
TAGOZAT

SZOLGÁLTATÓK

Minden Tagozat önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, 
amely célja a tagozat tagjainak érdekképviselete és tagozat tagjai közötti 

tudásmegosztás

Az anyaegyesület szerepe a tagozatok közötti 
koordináció és a konferenciaszervezés.

Csak az anyaszervezet tagjai. 
Együttműködnek a projekteken a 

tagozatokkal, de nem tagok.

Erős és független tagozatok alakulnak, amelyeket egy ernyőegyesület fog össze, hogy 
biztosítsa a szakma egészének kommunikációját és képviseletét.



Az Ecommerce Hungary az “anya” működése

ELNÖKSÉG

KÖZGYŰLÉS

KÖLTSÉGVETÉS

Az elnökség tagjai:
- a 3 tagozat vezetője
- 1 tag, akit a közgyűlés választ
- elnök, akit a közgyűlés választ

Feladatok: Kezeli az Ecommerce Hungary költségvetését, dönt 
a tagdíjak mértékéről, kizárja a tagdíjat nem fizető tagokat, 
koordinál és konferenciát szervez.

- Az Ecommerce Hungary költségvetése független a 
Nagyvállalati tagozattól.

- Az Ecommerce Hungary költségvetését a közgyűlés fogadja el 
és az elnökség döntése nyomán kezeli az apparátus.

- A közgyűlés megszüntetheti a tagozatokat, ha 
ellehetetlenül a működésük, vagy nem tartják be a 
törvényeket.

- A közgyűlés fogadja el az Ecommerce Hungary 
költségvetését (A tagozati költségvetés független!)

- A közgyűlés a Tagozatok SZMSZ-ére (saját működési 
szabályzatra) vonatkozó döntést nem tud hozni

NAGYVÁLLALATI TAGOZAT

- önállóan alkot SZMSZ-t
- önállóan választ 

tisztségviselőket
- önállóan alkot költségvetést
- a nagyvállalati tagdíj 

mértékét csak a 
tagozatvezető 
egyetértésével változtathatja 
meg az Ecommerce Hungary 
elnöksége



Az Ecommerce Hungary feladatai

250 000 HUF/év
Ecommerce Hungary tagdíj 

90%-át a tagozat kezeli

550 000 HUF/év
Nagyvállalati tagozati díj

Tervezet

Az Ecommerce Hungary a következőket biztosítja a tagozat részére

összefogja a tagozatokat, biztosítja a folyamatos kommunikációt

közös irodát és titkárságot tart fenn

közös honlapot működtet, amelyen felületet biztosít a tagozatoknak

megszervezi az ECH konferenciát, és állja a költségeit

támogatja a tagozatok érdekképviseleti tevékenységét

ösztönzi a tudásmegosztást a tagozatok és a tagok között

A Nagyvállalati tagozat tagdíjai
Nagyvállalati tagozat tagjai az Ecommerce 

Hungary tagjai, de tagdíjuk 90%-át a 
Tagozat kezeli. Ezen felül a Tagozat külön 

tagozati tagdíjat vethet ki.



A Nagyvállalati tagozat stratégiai céljai és tevékenysége

Képviseli a nagyvállalati érdekeket a kormányzatnál és a szakmai ellenőrző 
hatóságoknál és ezen szervekkel kapcsolatot alakít ki

Szakmai minimumokat állít fel, és kommunikálja őket a szakma, a hatóság, a 
közvélemény felé.

Törekszik a tudásmegosztásra, rendszeres találkozók és egyeztetések 
megszervezésével.

Aktivizálja a tagozat tagjait, hogy a szakmai projektekben tevékenyen részt vegyenek

Rendezvényeket és találkozókat szervez.

Szakmai egyeztetéseket szervez a hatóságokkal.

Kormányzati kapcsolatokat alakít ki.

Rendszeres kutatásokat végez.

Képviseli a szakmát a sajtó felé.

CÉLOK

TEVÉKENY-
SÉGEK



A Nagyvállalati tagozat megalakulásának menete

A megalakulás feltételei
1. Jelöltállítás
2. Tisztségviselők megválasztása
3. SZMSZ elfogadása
4. Költségvetés megszavazása és biztosítása

A tagozat vezetőségének struktúrája
- 3 tagú tagozatvezetés: Elnökség
- 2 szerepkör: tagozatvezető (1fő, önállóan képviselheti az egyesületet), tagozati vezetőségi tagok 

(2fő, együttesen képviselhetik az egyesületet)
- A háromtagú tagozatvezetésben 1 fő lehet külsős (nem tagozati tag)

Folyamat
- Minden alakuló ülésen részt venni kívánó cég  jelölhet a két vezetőségi szerepkörre külön-külön
- Jelöltlista: 1 héttel közgyűlés előtt a közgyűlésre (alakuló ülésre) meghívottak megkapják
- Választás: 2 külön szavazás keretében kerül lebonyolításra a  2 szerepkörre
- Szavazás: olimpia módszer alapján – minden körben a legkevesebb szavazatot kapó kiesik addig, amíg 

egy jelölt el nem éri az 50%+ szavazati arányt



A Nagyvállalati tagozat megalakulásának ütemezése

- Március 16-tól március 31-ig jelöltállítás: minden meghívott jelölhet az adott tisztségekre

- Március 26., 9:00-11:00 - Első alakuló ülés a 2021  tervezett költségvetés és projketterv és SZMSZ véglegesítése 

- Április 1. és 2.: A jelöltek nyilvános közzététele és Alakuló ülésre a végleges SZMSZ és Költségvetés kiküldése  

- Április 9., 9:00-11:00  Második  Alakuló Ülés Tisztségviselők választása, SZMSZ elfogadása  és 2021-es költségvetés 

elfogadása

- Legkésőbb április  12-i hét : Az alapító okiratok bírósági beadása

- Áprilisban az E-Commerce Hungary alapszabály-módosításának meg kell történnie, hogy biztosítsa a megfelelő 

tagozati függetlenséget.

- Május eleje:  Engedélyezés, jogerőre emelkedés

- Május 1. (vagy június 1., bírósági működéstől függően): Működés megkezdése 

- Május (vagy június) második hete: Első elnökségi ülés és tagozati találkozó megtartása



SzMSz: a tagság felvétele a Nagyvállalati tagozatba

- A tagozatvezetőség többségi szavazással kivételt tehet, amennyiben 
egy tag csatlakozása előmozdítja a tagozat céljainak megvalósítását.

- Árbevételnek a kosaras értékesítésből, vagy platform szolgáltató 
tevékenységből származó árbevétel magyarországi árbevétel számít, 
önbevallás alapján, amelyet a tagozat vezetőség ellenőriz és a 
Tagozatvezető fogad el.

platformszolgáltatók
min. 1 mrd HUF árbevétel

kosaras értékesítők
min. 10 mrd HUF árbevétel



A Nagyvállalati tagozat működése

Tagozatgyűlés: 2x/év
- Minden év Május 15-ig (éves beszámoló elfogadása) 
- Minden év Október 31-ig (következő évi költségvetés elfogadása)

Tagozatvezetői ülés: min. 6x/év
- nyilvános, a tagozat összes tagja részt vehet rajta 
- ezen tagozat vezetői ülésekkel egyidőben kerülnek a tagozati találkozók is megtartásra.

Kilépés
- Kilépési szándékát egy tagnak minden év szeptember 30-ig jeleznie kell, Amennyiben ezt nem 

jelzi az október 31-én elfogadott költségvetési kötelmek a következő évben is érvényesek az adott 
tagra.

A Tagozat éves működését az éves költségvetés határozza meg, amely tartalmazza az 
éves projekttervet is. A tagozatvezető ennek alapján végzi a munkáját.



A Nagyvállalati tagozatgyűlés feladatai

Az SZMSZ elfogadása, módosítása

A tagozat megszűnése, egyesülése, szétválasztása

Vezető tisztségviselők megválasztása

Éves projektterv, költségvetés és tagozati tagdíj elfogadása

Éves beszámoló elfogadása

Vezető tisztségviselők felett munkáltatói jogok gyakorlása

Azon szerződések jóváhagyása, amelyeket a Tagozat saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt

Egyéb, jogszabályban vagy ECH alapszabályban szabályozott ügyek



A Nagyvállalati tagozatgyűlés döntési mechanizmusa

Tagozatgyűlés online formában is megtartható

Határozatképesség: jelen van 50%+1 szavazat
Megismételt közgyűlés, legkorábban 7 nappal az eredeti tagozat gyűlés után hívható 
össze, amennyiben az első ülésen nincs határozatképesség.

Döntéshozatal: jelenlévők 50%+1 szavazat (nyílt szavazás)

Kivétel - ahol az összes szavazattal rendelkező tag vonatkozásában 75%-os többség kell:

Tagozat megszűnés, szétválás

Tagozat céljainak módosítása

Tagozat SZMSZ módosítása



A Nagyvállalati tagozat vezetősége

Tagozatvezetőség

Napi ügyek, döntések

Éves költségvetés és beszámoló előterjesztése; egyéb beszámolók / projekttervek előterjesztése

Tagozat működésének szervezése (tagozatgyűlések, nyílt elnökségi ülések...)

Tagság nyilvántartása

Tag felvételéről szóló döntés

Tagozatvezető

Felelős a szervezet működtetéséért; a költségvetés betartásáért; a tagozat tevékenységének, 
projektjeinek koordinálásáért; a tagság aktivizálásáért; a Tagozat képviseletéért az ECH 
Elnökségében; a Tagozat képviseletéért az éves ECH konferencia előkészítésében.

A tagozatvezető a fentieket heti 16-20 órában végzi – munkaszerződése és díjazása ennek 
megfelelő (ld. költségvetés)



A Nagyvállalati tagozat céljai és projektjei | 2021

A stratégiai célokon túl:

Megalakulás, működés beindítása, folyamatok beüzemelése

A tagság megszervezése / aktivizálása

Min. 6 db nyílt elnökségi ülés, de igény / fontos téma esetén ez a szám növelhető

3 kiemelt szabályozási projektben erős szakmai egyeztetés folytatása a megfelelő 
kormányzati és hatósági szervezetekkel.

A 2022-es, már teljes éves költségvetés előkészítése

Szolgáltatókkal kapcsolat megteremtése, esetlegesen 2022-es projektekbe történő 
bevonásuk

Média kommunikáció folyamatosságának biztosítása

Ad-hoc tagsági kutatás(ok) lebonyolítása



Kiemelt projektek

Az Európai Bizottság által közzétett  DSA’ ’Digital Services Act –javaslat egy rendelettervezet, amely 
elfogadása esetén közvetlenül alkalmazandó az EU összes tagállamában. A DSA-val párhuzamosan tették 
közzé a ’Digital Market Act – DMA’ tervezetét, ami a globális nagyvállalatokra vonatkozik, így az ECH 
Nagyvállalati Tagok számára is elsősorban lehetőséget és nem kockázatot jelent. A Tanács már megkezdte 
a DSA tárgyalását, vagyis már nagyon időszerű lenne a pozíció becsatornázása a magyar diplomaták 
irányába, mert még most lehet alakítani viszonylag könnyen a szövegen. A jogalkotási folyamat hosszú 
lesz, a finis várhatóan a 2022-es cseh elnökség idejére várható, ami jó lehetőség a magyar érdekek 
képviseletére, de már most érdemes lenne megkezdeni az előkészítő munkát, pl. a V4-es keretek között. 
Cél: közös pozíció meghatározása és becsatornázása a döntéshozatali folyamatba. Tartalom: az ECH 
Nagyvállalati Tagozat tagjainak megfelelő módosítások.

A DSA minden digitális szolgáltatóra és felhasználóikra vonatkozna és elsősorban fogyasztóvédelmi, 
alapjogvédelmi, nyomonkövethetőségi, biztonsági, reklámjogi és munkaügyi típusú előírásokat tartalmaz. 
Cél: a lehető legkevesebb többletadminisztrációs terhet és költséget jelentő szabályok, amik ugyanakkor 
kiszűrik a piacról a visszaéléseket és a prudens társaságok között biztosítják a fair versenyt. Tartalom: az 
ECH Nagyvállalati Tagozat tagjainak megfelelő módosítások.

A DSA szabályait (a nagy platformokat leszámítva) a tagállami hatóságok fogják kikényszeríteni, így 
nagyon nem mindegy, Magyarország milyen intézmény- és szankciórendszert épít ki a DSA betartatására. 
Cél: a tagoknak kedvező szankciórendszer és már kezdettől élő kapcsolat kialakítása a kikényszerítő 
hatósággal. Tartalom: az ECH Nagyvállalati Tagozat tagjainak megfelelő módosítások.



A Nagyvállalati tagozat költségvetés tervezete: bevételek

14 400 000 HUF

konzervatív megközelítés
16 fizető tag
nincs külső támogató

▪

Tétel Összeg Komment

ECommerce Hungary Alapítói Hozzájárulás 2,000,000 Ft Egyszeri tétel

ECH Anyaegyesület Tagdíj 3,600,000 Ft 250 000 HUF/ tag, 90% a tagozaté

Nagyvállalati Tagozat Tagdíj 8,800,000 Ft 550 000 HUF / tag, biztosítja a 
szükséges fedezetet a költségekhez



A Nagyvállalati tagozat költségvetés tervezete: kiadások

Tétel Összeg Megjegyzés

Vállalati Általános Költségek 1,340,000 Ft Könyvelés, számlázás, bankköltség,
ügyvédi költség, taggyűlések és elnökségi ülések költsége

Projektek 3,200,000 Ft - Facebook törvény véleményezés: 500e Ft
- Platform törvény véleményezés: 1,700e Ft
- Tagozati tagi kezdeményezésű projekt: 1,000e Ft

HR / Tagozatvezető 7,488,000 Ft 2021.05.01-től 8 hó, bruttó 800,000 Ft/hó

Tartalék / Eredmény / Átvitel 2022-re 2,372,000 Ft

12 028 000 HUF

konzervatív megközelítés
16 fizető tag
nincs külső támogató

▪



Javaslat a Nagyvállalati tagozat tagdíjaira

2021 2022
ECH tagdíj 250,000 Ft 250,000 Ft

Tagozati tagdíj 550,000 Ft 750,000 Ft

Total 800,000 Ft 1,000,000 Ft

Első befizetés
az alakulás évében a jogerős nyilvántartásba 
vétel után 30 napon belül
Rendszeres befizetés

minden év 03.30-ig



Köszönjük a figyelmet!


