
 

 

H-1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: +36-1/300-7250, Fax: +36-1/300-7252 

E-mail: hunvolley@hunvolley.hu, Honlap: www.hunvolley.hu 

MMeegghhíívvóó  

Tisztelt Tagszervezet! 

 

Az előzetes jelzéseknek megfelelően, az elnökség május 8-i döntése alapján tájékoztatjuk, hogy a 

Magyar Röplabda Szövetség éves rendes közgyűlését, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 2017. 

évi Közgyűlését 
 

 

2018. május 23., (szerda) 1000 órai kezdettel, (Akkreditáció 900 órától) 

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjának galériájában (1083 Budapest, Ludovika tér 

2.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk a tagszervezet meghatalmazott képviselőjét az 

Alapszabály 13 §-a szerint. 
 

 

A Szakszövetség elnöksége az Alapszabály 14 §-a alapján megállapította a közgyűlés általa javasolt 

napirendjét, mely az alábbi szerint kerül előterjesztésre a közgyűlésen: 
 

 

Tervezett napirendi pontok: 

 

Elnöki megnyitó (dr. Kovács Ferenc, elnök) 

 

1.) Az MRSZ 2017. évi pénzügyi beszámolója 

(előterjesztő: Ludvig Zsolt, főtitkár) 

2.) Az MRSZ 2017. évi szakmai beszámolója 

(előterjesztő: Ludvig Zsolt, főtitkár) 

3.) Az MRSZ Ellenőrző Testületének 2017. évi beszámolója 

(előterjesztő: Dr. Dombi Viktor, ET Elnök) 

4.) Az MRSZ 2018. évi szakmai és pénzügyi terve 

(előterjesztő: dr. Kovács Ferenc, elnök) 

5.) Az MRSZ Alapszabályának módosítása 

(előterjesztő: Dr. Kersch Ferenc, az MRSZ jogásza és Nagy József, operatív igazgató)  

6.) Tisztségviselő választás 

Az Ellenőrző Testület Elnökének és/vagy tagjainak megválasztása 

7.) Az MRSZ tagszervezeteinek esetleges beadványa(i) 

(előterjesztő: a beadványban szereplő előterjesztő) 
 

 
Ebéd 

 

FÓRUM (tervezet kezdés 13:30) 

 

1. TAO kérdéskör, tájékoztatás 

2. Versenykiírás változásai, egyeztetés 

Felnőtt és Utánpótlás bajnokságok 

3. Egyéb kérdések, előre beküldött témák alapján 

 

Várható befejezés: 15.30 
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Az MRSZ Alapszabálya szerint: 

A közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges. 

Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, akkor azt 

1 óra múlva ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe 

felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amelyre a meghívóban 

utalni kell. 

A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 

Egyéb információk: 

 

Kérjük, hogy minden tagszervezet a bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselővel képviseltesse 

magát, illetőleg helyettesítés esetén gondoskodjanak a teljes bizonyító erejű magánokirati 

alakiságoknak megfelelő meghatalmazásról (megbízólevél). 

 

A szavazati jogú részvételre jogosító írásos megbízólevelet mellékelten megküldjük. 

 

Fontos! Kérjük, a kitöltött MEGBÍZÓLEVELEKET a beléptetés, regisztráció és szavazó lap 

(mandátum kártya) osztás gördülékennyé tétele érdekében 2018. május 22-ig elektronikus úton 

(hunvolley@hunvolley.hu), vagy a másolatot postán, vagy személyesen az MRSZ Irodába (1134 

Budapest, Váci út 19.) eljuttatni szíveskedjenek, az eredetit pedig feltétlenül hozzák magukkal a 

közgyűlésre! 

 

Az MRSZ közgyűlései az Alapszabály 13. §-a alapján nyilvánosak, de technikai előkészítést 

igényelnek, melyhez tudni kell a várható létszámot, ezért a nem küldöttek tervezett részvételét a 

hunvolley@hunvolley.hu szintén jelezni kell név és lakcím megadásával. 

 

Budapest, 2018. május 10. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 dr. Kovács Ferenc s.k 

 Elnök 

 Magyar Röplabda Szövetség 
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További információ: 

Budapest, Közszolgálati Egyetem Sportközpontja 

(1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   

 

A Közgyűlést követően fog kezdődni a Magyarország - Albánia férfiválogatott Ezüst Európa Liga 

mérkőzés (16:00), majd a Magyarország – Horvátország Női Arany Európa Liga mérkőzés, melyet a 

tagszervezetek hivatalos közgyűlési küldöttei ingyen tekinthetnek meg. 

PARKOLÁS:  

A közgyűlés helyszíne (a volt Orczy park) a Diószegi Sámuel utca felől közelítendő meg - gépkocsival 

is -, ahonnan a kapun át parkolóba lehet jutni, ami a létesítmény bejárata mellett van közvetlenül. 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG:  

Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési útvonalakon. Az autósokat tágas nyitott 

parkolóval várjuk. 

Megközelítés tömegközlekedéssel: metró: 3-as vonalról Nagyvárad téri megálló, villamos: 24-es 

villamos Nagyvárad téri megálló 
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