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JELÖLTÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS 
Tisztségviselő választás 

 
FBAMSZ Közgyűlés 

2023. március 31. 
 
 
Felhívom a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének tagjait, hogy az 
alábbi tisztségekre jelöltjeiket a felhívás megjelenésétől számított 8 napon belül, legkésőbb 
2023. március 9. napjáig jelentsék be részemre  

 
• a fotitkar@fbamsz.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján, vagy  
• postai úton a FBAMSZ irodájának címére (1082 Budapest, Futó u. 37-45.) címzett 

levélpostai küldeményként. 
 

2023-ban az alábbi megbízatások járnak le: 
1. Elnök (Sebestyén László) 
2. Elnökségi tagok - 3 tag (Molnár László, Cselovszki Zsolt, Vilics Zoltán) 
3. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: PEB) - 3 tag (Farnadi Judit, Szendi 

Tamás, Valkó Judit) és 2 póttag (Máté Attila, Pászka Zsuzsa) 
 
Jelöltet állítani valamennyi fenti tisztség viselésére lehet. 
 
Tisztségviselő kizárólag az Alapszabály 12. § (1)–(2), illetve a 14. § (2) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő személy lehet, azaz:  
 
1. Elnök 

 
A Szövetség leendő Elnökének csak olyan személy jelölhető, aki a Szövetség Elnökeként 
történő megválasztását megelőzően minimum egy teljes naptári évben Elnökségi tag vagy 
valamely Szekció elnöke volt, és a Szövetség rendes tagját képviseli, valamint a Szekció 
előző évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.  
 
Sebestyén László elnök úr előzetesen jelezte, hogy nem kíván jelölt lenni. 

 
2. Elnökségi tag 

 
Bármely rendes tag képviselője jelölhető Elnökségi tagnak, aki megfelel az Alapszabály 
szerinti követelményeknek (nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű, foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt nem áll).  
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A 2023-ban lejáró mandátummal rendelkező Elnökségi tagok közül Cselovszki Zsolt, 
Molnár László, Vilics Zoltán urak előzetesen jelezték, hogy vállalják a megbízatást, 
amennyiben a tagok bizalmat szavaznak nekik, így ők újra jelölhetők.  
 

3. PEB tag és póttag 
 
A PEB tagjának és póttagjának a Szövetség tagjai létesítő okirat szerinti törvényes 
képviselői, illetve szakmai vezetői jelölhetők.  

 
A jelöltállításnak tartalmaznia kell: 

• A jelölő tagszervezet nevét 
• A jelölt nevét 
• Mely tisztségre jelöli a tagszervezet az adott személyt 

 
A Szövetség minden tagja választandó tisztségenként legfeljebb 2 fő jelölésére jogosult. A 
jelölést a tagszervezet a jelöltállításra nyitva álló határidőben egy alkalommal módosíthatja. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlésen további jelölt állítására nincs lehetőség! 
 
 
Budapest, 2023. március 1. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Leitner Zoltán s.k. 
a Szövetség főtitkára 
 


