
an die DUIHK
Erika Gönczi

Fax: +36 1 345 7668
in gescannter Form: E-Mail: gonczi@ahkungarn.hu

Vorschlag: ausFüllEn nicht ErFordErlich

nur bEi nicht-tEilnahME auszuFüllEn

ANMELDUNG

zur ordentlichen Mitgliederversammlung der duihK am dienstag, dem 29. Mai 2018 um 9:00 uhr 
im Veranstaltungsraum des budapest Music centers (h-1093 budapest, Mátyás utca 8.).

An der Mitgliederversammlung am 29. Mai 2018 nehme ich teil:    Ja   Nein

bitte in jedem Fall ausfüllen.
Name des Mitgliedsunternehmens:
Telefon für Rückfragen:
Name des gesetzlichen Vertreters (der Person, die zur Stimmabgabe berechtigt ist):

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

VOLLMACHT

Unser Stimmrecht für die DUIHK – Mitgliederversammlung am 29. Mai 2018 übertragen wir:   

 Frau / Herrn  
Name des bevollmächtigten Mitgliedsunternehmens:

 oder einem anderen anwesenden, vom geschäftsführenden Vorstand der DUIHK, unter Berücksichtigung von 

 § 8 Abs. 3 S. 3 der Satzung, zu bestimmenden ordentlichen Mitglied:

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

VORSCHLÄGE ZUR TAGESORDNUNG UND VORSTANDSWAHL 

Für die Vorstandswahl schlagen wir folgende/n Kandidaten vor (bitte Namen und Mitgliedsunternehmen angeben):

Für die Tagesordnung schlagen wir folgende Punkte vor:

Hinweise zur Mitgliederversammlung
In diesem Jahr steht die Wahl von bis zu vier Vorstandsmitgliedern und eines Wirtschaftsprüfers an. Stimmberechtigt sind laut § 8 Absatz 2 der Sat zung der 
DUIHK ordentliche Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Juristische Personen üben ihr Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus. 
Stimmberechtigte Mitglieder haben gemäß § 8 Absatz 3 der Satzung die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auf ein anderes ordentliches Mitglied durch schriftliche 
Vollmacht zu übertragen. Den Wahlvorschlag des Vorstandes für die Wahl der Vorstandsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers finden Sie nachstehend. Gemäß 
§ 15 Absatz 4 und § 13 Absatz 2 der Satzung der DUIHK kann jedes Mitglied bis zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich weitere Vorschläge für die Wahl 
und die Tagesordnung einreichen. Wählbar sind stimmberechtigte Vertreter von ordentlichen Mitgliedsunternehmen, die ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet 
haben. Wir bitten Sie, das ausgefüllte Anmeldeformular unter Angabe des Namens des zur Stimmabgabe Berechtigten sowie Ihre eventuellen ergänzenden 
Wahlvorschläge und Vorschläge zur Tagesordnung bis zum 15. Mai 2018 an uns eingescannt zurückzusenden. Die Anträge sowie Informationen zu 
den Tagesordnungspunkten werden eine Woche vor der Mitgliederversammlung im Mitgliedschaftsbereich der DUIHK-Homepage veröffentlicht.

WAHLVORSCHLAG DES VORSTANDS

Wahl der Vorstandsmitglieder      
Der DUIHK-Vorstand schlägt folgende Personen zur Wahl vor:
dipl. ing. achim heinfling, Vorsitzender des Vorstands, AUDI HUNGÁRIA Zrt. 
Péter Kásler, Supply Chain Director, Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. 
andrás Kozma, CEO, RiskCover Hungary Zrt. 

Wahl des Wirtschaftsprüfers
terézia bárány, Inhaberin, Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest



KitöltésE nEM KötElEző

csaK aKKor töltsE Ki, ha nEM VEsz részt a taggyűlésEn

JELENTKEZÉS

a duihK évi rendes taggyűlésére, 2018. május 29-én 9 órára a budapest Music center 
rendezvénytermébe (h-1093 budapest, Mátyás utca 8.).   

A 2018. május 29-i taggyűlésen részt veszek:    igen   nem

Kérjük, mindkét esetben töltse ki!
A tagvállalat neve:
Telefonszáma:
A jogi képviselő vagy a szavazásra jogosult személy:

A jogi képviselő aláírása

MEGHATALMAZÁS

A DUIHK 2018. május 29-i taggyűlés idejére a szavazati jogunkat átruházzuk a következő személyre:  

 Név:  
A meghatalmazott tagvállalat neve:

 vagy egy másik jelenlévő tagra, akit az alapszabályzat 8.§ 3. bek. 3. értelmében a DUIHK ügyvezető elnökségi tagja jelöl ki:

A jogi képviselő aláírása

JAVASLATOK A NAPIRENDHEZ ÉS AZ ELNÖKSÉG MEGVÁLASZTÁSÁHOZ 

Elnökségi tagnak a következő jelölt(ek)et javasoljuk (kérjük, adja meg a jelölt és a tagvállalat nevét):

Napirendi pontként még a következőket javasoljuk:

Útmutató a taggyűléshez
Az idén maximum négy elnökségi tag és egy könyvvizsgáló megválasztására kerül sor. Az alapszabályzat 8.§ 2. bekezdése értelmében azok a rendes tagok 
jogosultak a szavazásra, akik a tagdíjat befizették. A jogi személyek szavazati jogukat a jogi képviselőiken keresztül gyakorolhatják. A szavazásra jogosult 
tagok az alapszabályzat 8.§ 3. bekezdése alapján írásbeli meghatalmazással átruházhatják szavazati jogukat egy másik rendes tagra. A jelöltek nevét, 
akiket az elnökség elnökségi tagoknak és könyvvizsgálónak javasol alább olvashatja. A DUIHK alapszabályzatának 15.§ 4. bekezdése és 13.§ 2. bekezdése 
értelmében, minden tagnak lehetősége van legkésőbb a taggyűlés előtt két héttel, írásban más jelölteket és napirendi pontokat javasolni. Annak a tagvál-
lalatnak a jogi képviselője rendelkezik passzív választójoggal, amely tagvállalat a tagdíjat befizette. A jelentkezési lapot, illetve a jelöltek személyére és a 
napirendi pontokra vonatkozó esetleges javaslatait tartalmazó nyomtatványt 2018. május 15-ig a Kamarához szkennelve visszajuttatni szíveskedjen. 
A javaslatokat és a napirendi pontokkal kapcsolatos információkat egy héttel a taggyűlés időpontja előtt, a honlapunkon tesszük közzé. 

AZ ELNÖKSÉG JELÖLTJEI

Elnökségi tagok megválasztása      
A DUIHK elnöksége a következő személyek megválasztását javasolja:
dipl. ing. achim heinfling, igazgatóság elnöke, AUDI HUNGÁRIA Zrt. 
Kásler Péter, ellátási lánc igazgató, Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. 
Kozma andrás, vezérigazgató, RiskCover Hungary Zrt. 

A könyvvizsgáló megválasztása      
bárány terézia, tulajdonos, Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budapest

DUIHK
Gönczi Erika

Fax: 06 1 345 7668
szkennelt formában: E-Mail: gonczi@ahkungarn.hu


