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MMeegghhíívvóó  
 
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Röplabda Szövetség tisztújító rendkívüli Közgyűlését 
 

2015. szeptember 18-án (péntek) 1400 órai kezdettel, (Akkreditáció 1300 órától) 
 

a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 7. számú konferenciatermében (1097 Budapest 
Könyves Kálmán krt. 12-14.) tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk. 
 
Tervezett napirendi pontok: 
 
Napirend előtt: MRSZ Elnöki beszámoló (Ludvig Zsolt - MRSZ elnök) 

 
1.) Tisztségviselő választás 

(előterjesztő: László Éva, Jelölő Bizottság elnöke) 
Elnökválasztás 
Elnökségi Tagok megválasztása 
 

2.) Alapszabály módosítás 
(előterjesztő: dr. Kersch Ferenc) 
 

Az összehívás indoka: a korábban 60 napos mandátummal felruházott elnökség lemondása okán a 
Szakszövetség vezető tisztségviselőinek megválasztása. 
 
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 2015. szeptember 16-ig faxon, elektronikus úton 
(+36-1/300-7252, hunvolley@hunvolley.hu), vagy a másolatot postán, vagy személyesen az MRSZ 
Irodába (1139 Budapest, Váci út 19.) eljuttatni szíveskedjenek, az eredetit pedig feltétlenül hozzák 
magukkal a közgyűlésre! 
 
Budapest, 2015. szeptember 10. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Ludvig Zsolt 
 Elnök 
 Magyar Röplabda Szövetség 
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Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 

(1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) 

 

PARKOLÁS:  

A Lurdy Ház felszíni parkolójában ingyenes (a vendégek jegyeit fent a 

rendezvényközpont területén érvényesítjük).  

A ház rendelkezik mélygarázzsal, melyet a szabad hely függvényében tudnak 

díjkötelesen igénybe venni. (Az első 2 óra 100Ft, és utána minden újabb 

megkezdett óra 100Ft/óra).  

  

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG:  

Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési útvonalakon. Az épület a 

Könyves Kálmán krt. és a Mester utca találkozásánál fekszik. Az autósokat 

tágas nyitott parkolóval és garázzsal várjuk. 

   

  

Megközelítés tömegközlekedéssel:  

Metró: A 3-as vonalról 1 átszállással a 103-as buszra vagy az 1-es villamosra  

Villamos: Az 1-es illetve a 21-es jelzésű villamos a Ház előtt áll meg  

Busz: A 103-as autóbusz a Ház előtt áll meg 

HÉV: Elővárosi vasút Csepelről és Ráckevéről. Egy átszállással a 103-as buszra 

vagy az 1-es villamosra  
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