Tisztelt Küldött! Tisztelt Tagszervezeti képviselő!
Kedves Sporttárs!
Az Alapszabály (később: A.Sz.) 13.§-a szerint és az előzetes tájékoztatásnak megfelelően
informálom, hogy a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes küldöttgyűlését az MRSZ
elnöksége
2019. május 25-én (szombaton) 11:00 órai kezdettel hívta össze
a nyíregyházi Continental Aréna (Géza u. 8-16.) első emeleti 102. „Üveg” termébe,
melyre eztúton tisztelettel meghívjuk.
A beléptetés a létesítménybe a Bujtos utcai parkolóból a Sportolói Bejáraton történik!
A Szakszövetség elnöksége az A.Sz. 14 §-a alapján megállapította a küldöttgyűlés általa
javasolt napirendjét, mely az alábbi:
1.) Az MRSZ 2018. évi szakmai beszámolója
előterjesztő: a Főtitkár
2.) Az MRSZ 2018. évi pénzügyi beszámolója
előterjesztő: a Főtitkár
3.) Az MRSZ Ellenőrző Testületének 2018. évi beszámolója
előterjesztő: az Ellenőrző Testület elnöke
4.) Az MRSZ 2019. évi szakmai és pénzügyi terve
előterjesztő: az Elnök és a Főtitkár
5.) Az MRSZ Alapszabályának módosítása
előterjesztő: az MRSZ jogásza és operatív igazgatója
6.) A Szakszövetség tagja által beterjesztett javaslatok megtárgyalása
(A 6.) „napirendi pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban
benyújtották az elnökségnek. Az e határidő után vagy a Szakszövetség küldöttgyűlésén
beterjesztett javaslatok nem tárgyalhatók, kivéve, ha ahhoz a küldöttgyűlés jelenlévő
tagjainak legalább 2/3-a hozzájárul.” - A.Sz. 14.§ 3.)
A határozatképesség tervezehetősége miatt kérjük, hogy akadályoztatásáról, távolmaradásáról
feltétlenül tájékoztassa az MRSZ irodát 2019. május 22-ig!
A regionális közgyűléseken megszavazott küldötti mandátum nem átruházható, mert
személyre szól, de a megválasztott pótküldöttek révén a határozatképesség korlátozottan
javítható.
Az küldöttgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén 12:00 órai kezdettel megismételt,
ugyanott rendkívüli küldöttgyűlésre kerül sor, mely kizárólag csak a jelen meghívóban
kiküldött tervezett napirendet tárgyalhatja.
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A beléptetés, regisztráció és szavazó lap (mandátum kártya) osztás gördülékennyé tétele
érdekében kérjük a személyazonosság megerősítéséhez arcképes igazolvány legyen kéznél,
melyet az Akkreditációs Bizottság a regisztrációs során elkérhet.
Az MRSZ küldöttgyűlése az A.Sz. 13§-a alapján nyilvános, de technikai előkészítést igényel,
ezért a küldötti, vagy szavazati joggal nem rendelkező tagszervezeti képviselők tervezett
részvételét a hunvolley@hunvolley.hu email címen kérjük jelezni név és lakcím megadásával
legkésőbb 2019. május 22-ig.
A küldöttgyűlés előterjesztéseit az elnökségi jóváhagyást követően fogja a Főtitkári Iroda
eljuttatni a küldötteknek legkésőbb 2019. május 17-ig.
A Küldöttgyűlést követő ebéd után lehetőség nyílik kötetlen szakmai beszélgetésre a sportág
egyéb aktuális kérdéseiről a 15 órakor kezdődő Magyarország – Franciaország női Arany
Európa Liga mérkőzés kezdetéig. A női és a 17:30-kor kezdődő Magyarország – BoszniaHercegovina férfi Ezüst Európa Liga mérkőzéseket a küldöttgyűlés résztvevői ingyen
tekinthetik meg.
A küldöttgyűlés helyszíne gépkocsival is jól megközelíthető. A Bujtos utca felőli külső kapun
át lehet bejutni a parkolóba - a küldöttgyűlésre való hivatkozással -, ami a létesítmény
sportolói bejárata mellett van közvetlenül. Minden küldött beléptetése itt történik.

Budapest, 2019. május 10.
Üdvözlettel:
dr. Kovács Ferenc
elnök s.k.
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