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A 

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége 
 

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT  
 

2023. március 31. napjára (péntek) 13.00 órai kezdettel 

az 

ÖbölHáz Rendezvényközpont konferenciatermébe  

(1117 Budapest, Kopaszi-gát 2.)  

összehívom.  

(Regisztráció: 12.00 órától)  

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a 
fele (a jelenlegi 72 tagra figyelemmel 37 tagcég), a létesítő okirat szerinti törvényes képviselője 
vagy szavazati jog gyakorlására szóló írásbeli meghatalmazással rendelkező ügyleti képviselője 
útján jelen van.  
 
Amennyiben a fenti időpontra kitűzött Közgyűlés a megjelent (képviselt) szavazati joggal 
rendelkező tagok száma miatt nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt elnapolt 
Közgyűlést azonos napirenddel, azonos helyszínen, 2023. március 31. napján, pénteken 13.30 
órai kezdettel hívom össze.  
 
A Szövetség alapszabálya értelmében a határozatképtelenség miatt elnapolt és azonos 
napirenddel összehívott Közgyűlés a megjelent (képviselt) szavazati joggal rendelkező tagok 
számától függetlenül - a lenti napirendi pontokat illetően - határozatképes. 
 
A Közgyűlés NAPIRENDJE: 

 
1. Elnökségi beszámoló, Szekció beszámolók 
2. Az Elnökség 2022. évi költségvetési beszámolója 
3. Az Elnökség 2023.  évi akciótervének elfogadása 
4. Az elnökség 2023. évi költségvetési tervének elfogadása 
5. Tisztségviselő választás 

• Elnök választás 
• Elnökségi tagok választása 
• Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagok/póttagok választása 

6. Konzultáció, egyéb  
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A tisztségviselő választáshoz kapcsolódó főtitkári felhívást jelen meghívóval egyidejűleg, a 
további napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat a Közgyűlést megelőzően 15 nappal 
küldjük meg a tagságnak. 
 
Kérem, hogy a Közgyűlésen a tagok hatályos létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat) 
szerinti törvényes képviselői (ügyvezető) helyett eljáró képviselők írásbeli meghatalmazásukat 
a regisztráció során adják le.  
 
A Szövetség a Közgyűlést követően, azonos napon, azonos helyszínen, 18 órai kezdettel 
fogadás keretében vendégeli meg tagjait, melyre mindenkit szeretettel várunk. 
 
A Közgyűlésen, valamint a hozzá kapcsolódó fogadáson a meghívott partnerek és a tagok egy-
egy fővel ingyenesen, a további vendégek tekintetében a Közgyűlésen 10.000 Ft-os, a 
fogadáson 15.000 Ft-os díj ellenében vehetnek részt. 
 
 
Budapest, 2023. március 1. 
 
 
Üdvözlettel; 
 
Sebestyén László s.k. 
a Szövetség elnöke 
 
 


