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Tisztelt Tagszervezet! 
Tisztelt Tanácskozási Jogú Meghívottak! 
Tisztelt Vendégeink! 
 
A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabályának 20. § 1. pontjának megfelelően tájékoztatom 
Önöket, hogy az MRSZ elnökség határozata alapján a Szakszövetség rendkívüli közgyűlését a TAO 
támogatásirendszer bevezetéséhez szükséges törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a 
mellékletben található tájékoztatás alapján 2017. július 07-án, 14.00 órai kezdettel tartja. 
 
 Felhívom figyelmüket az Alapszabályban foglaltakra: 
 
13. § 
1. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek az MRSZ versenyrendszerében rendszeresített 
bajnokságokban résztvevő röplabda és/vagy strandröplabda szakosztállyal rendelkező tagok 
(sportszervezetek) egy-egy küldöttel.  
 
2. A közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a Szakszövetség elnökségének és 
ügyvezetőségének tagjai, ha az (1) bekezdés alapján szavazati joggal nem rendelkeznek, valamint a 
Szakszövetség elnöksége által tanácskozási joggal meghívottak, továbbá a tiszteletbeli tagok és a 
pártoló tagok.  
 
14. §  
1. A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.  
 
4. A közgyűlési meghívót legkésőbb annak megtartása előtt 15 nappal meg kell küldeni a tagoknak, 
azzal, hogy a hozzá tartozó írásos anyagokat legkésőbb 8 nappal kell megküldeni. Ezen határidők 
elmulasztása estén a napirendi pont nem tárgyalható. 
 
 
Üdvözlettel, 
 

 
Budapest, 2017. 06. 21. 
 
 
 
 
   P.h.    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….……………………………... 

Ludvig Zsolt 
Főtitkár 

Magyar Röplabda Szövetség 
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MRSZ Közgyűlés tervezet 

tájékoztatás 

Magyar Röplabda Szövetség  

2017. évi Rendkívüli Közgyűlés 
 

Tervezett időpont: 2017. július 07., péntek 14.00 
 

Tervezett helyszín: Budapest, Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 

 

Az összehívás indoka: a TAO támogatásirendszer bevezetéséhez szükséges törvényi kötelezettségek 

teljesítése. 
 

Tervezett napirendi pontok: 

 

Napirend előtt: 

Elnöki expozé (dr. Kovács Ferenc, elnök) 

 

1.) Az MRSZ 2017. évi szakmai és pénzügyi tervének módosítása 

(előterjesztő: dr. Kovács Ferenc, elnök) 

Előterjesztés: később kerül kiküldésre 

2.) Az MRSZ Alapszabályának módosítása 

(előterjesztő: dr. Kersch Ferenc, az MRSZ jogásza) 

Előterjesztés: később kerül kiküldésre 

3.) Az MRSZ tagszervezeteinek esetleges beadványa(i) 

(előterjesztő: a beadványban szereplő előterjesztő) 

Előterjesztés: az MRSZ-nek beadott beadvány(ok) 

alapján kerülnek kiküldésre 
 

 
 

Várható befejezés: 16.00 
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