Jegyzőkönyv
Az Ecommerce Hungary Egyesület
Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2022. február 07. 17:00 óra
Helyszín: ONLINE

Az elnökségi ülést Bőgel György, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina
Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor
aláírásával hitelesíti.
A jelenléti ív szerint a 5 tagú elnökségből jelen van 4 tag a kezdő időpontban (online), név
szerint:
Dr. Bőgel György
Györke Zoltán
Dr. Ormós Zoltán
Zabari István
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több
mint fele jelen van.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

A decemberi elnökségi ülés jegyzőkönyvében szereplő döntések áttekintése
A májusi visegrádi konferencia szervezésének helyzete
Az ECH honlapja
Döntés rendezetlen tagdíjak miatti kizárásokról
ECH nevéhez kapcsolódó e-kereskedelmi piacfelmérések, piaci jelentések kérdése
Az ECH nevéhez kapcsolódó rendszeres e-kereskedelmi piacfelmérések, piaci
jelentések kérdése
6. Versenyjogi kérdések rendezése
7. Egyedi tagdíjak kérdése
8. Javaslatok meetup témákra és szereplőkre
9. A tagozatvezetők rövid beszámolói a tagozatukon belüli fontosabb eseményekről.
10. Egyéb
1. napirendi pont
Dr. Bőgel György elnök tájékoztatta az elnökségi tagokat az előző elnökségi ülés óta történt
egyesületi eseményekről.

2. napirendi pont
Dr. Bőgel György elnök beszámolt a jövő évi konferencia szervezésének jelenlegi
állapotáról. Az elnökség megbízta az elnököt, hogy leszerződjön Bognár Ákossal, aki a
konferencia szervezéséért felel. Az elnökség megvitatta a konferencia marketingjét és
megbízta Bognár Ákost, hogy egyeztessen az ebben kompetens ECH tagokkal.
Ormós Zoltán javaslatára, miszerint minden ilyen esetben, amikor szolgáltatást veszünk
igénybe, meg kell pályáztatni az egyesület B2B tagjai között, az elnök szavazást ír ki.
Az Elnökség
4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
1./2022.02.07. számú határozat
Olyan esetekben, amikor az egyesület szolgáltatást vesz igénybe, akkor azt az ilyen
szolgáltatást nyújtó tagok körében kell megpályáztatni. Ez a határozat 2022. márciusától
lép életbe.
3. napirendi pont
Zabari István kérésére ezt a márciusi elnökségi ülésen tárgyalja az elnökség.
4. napirendi pont
Dr Bőgel György elnök ismerteti az Elnökséggel azon tagok listáját, akiknek a fizetési
felszólítások ellenére is tartozásuk van az Egyesület felé. Az Elnökség megvitatja a kérdést
és szavazásra bocsátja.
Az Elnökség
4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
2./2022.02.07. számú határozat
Az Elnökség a 2./2011.12.21. számú határozata alapján kizárja a tagságból az 1. sz.
mellékletben feltüntetett azon ECH tagokat, akiknek egy évnél régebbi lejárt
tagdíjtartozásuk van. Az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a kizárt tagokat értesítse a
kizárás tényéről és az egyesületi dokumentumokban, illetve az Egyesület honlapján tegye
meg a szükséges változtatásokat. A kizárt tagok, az értesítés kézhezvétele után, 8 napon
belül élhetnek fellebbezési jogukkal. A melléklet elérhető a Titkárságon.

5. napirendi pont
Györke Zoltán elnökségi tag beszámolt a Nagyvállalati Tagozat nevében lefolytatott
megbeszélésekről:
(a) az alapcél továbbra is az, hogy az éves e-kereskedelmi trendekről kiadott, megfelelő
minőságű kutatások az ECH neve alatt (is) jelenjenek meg; (ii) ennek érdekében (a
decemberi Elnökségi Ülésen beszélteknek megfelelően) mindkét, a témában hosszú évek
óta aktív piackutató céggel (GKI Digital, Reacty Digital) együttműködésre törekszik az
ECH, (iii) a két kutató kutatási módszertanának megismerése után, a januári háromoldalú
megbeszélésen, mindkét potenciális partner elvi igent mondott az együttműködésre. A
szerződések aláírása után, a jelenlegi (még egyeztetés alatt álló) elékpzelések szerint (i)
sor kerül a partnerség bejelentésére (sajtóközlemény), (ii) a partnerek az „ECH Approved”
kutatások bemutatásakor elkezdik használni az „ECH Approved” logót, (iii) a májusi Ekereskedelmi konferencián külön blokkot kap a téma és (iv) a konferenciát közvetlenül
megelőzően / követően sor kerül egy közös rövid „E-ker 2022” jelentés kiadására (amely
az ECH honlapjáról is elérhető lesz).
Györke Zoltán felvette a kapcsolatot a két nagy piackutató céggel, akikkel sikerült
átbeszélni az elnökségben átbeszélteket és a közös irányt. Mind két céggel leszerződik az
egyesület, amely szerződés részleteinek kidolgozását Györke Zoltán vállalta.
Az Elnökség
4 db IGEN szavazat
0 db NEM szavazat
0 db Tartózkodás
mellett elfogadta a következő határozatot:
3./2022.02.07. számú határozat
Az Elnökség elfogadta Györke Zoltán javaslatát a Reacty Digitallal és a GKI Digitallal való
stratégiai együttműködés vonatkozásában. Az együttműködés magában foglalja a két
kutatócég éves e-kereskedelmi kutatásainak szakmai jóváhagyását (“ECH Approved”),
illetve a megjelölt téma közös név alatti bemutatását a 2022-es E-kereskedelmi
Konferencián. Az Elnökség egyben felhatalmazta Györke Zoltánt a “ECH Approved” projekt
pontos feltételeinek kidolgozására, illetve az Egyesület ügyvédjének segítségével a két
kutatócéggel történő szerződés előkészítésére.
6. napirendi pont
Ormós Zoltán előzetes javaslatát újra tárgyalta az elnökség, miszerint konferenciákon,
rendezvényeken, tematikus vagy céges weboldalakon az Ecommerce Hungary nevének
használata és/vagy a szakmai partnerség feltüntetése az Ecommerce Hungary név
használatának esetében kizárólag elnöki írásos (emailes) jóváhagyással, míg a Tagozatok
nevének használata esetén az érintett Tagozat vezetőségének jóváhagyásával
engedélyezhető.

7. napirendi pont
Dr. Ormós Zoltán javasolta, hogy a tagozati tagdíjak tagozaton belül kerüljenek
meghatározásra. Ezt a javaslatot az elnökség a következő ülésén tárgyalja meg.

A többi napirendi pont megtárgyalása időhiány miatt elmaradt, ezek a márciusi ülésen
kerülnek napirendre.
Jegyzőkönyv lezárva: 18.45 órakor (kelt, mint fent).

……………………………………..
Dr. Bőgel György
elnök

……………………………………..
Dolina Kinga
jegyzőkönyvvezető

……………………………………..
Györke Zoltán
elnökségi tag

……………………………………..
Zabari István
elnökségi tag

