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Tárgy: küldöttválasztó közgyűlési meghívó 

Tisztelt Tagszervezeti Vezető! 

 

Mint ismeretes a Magyar Röplabda Szövetség 2018. évi közgyűlése módosította a 

szakszövetség Alapszabályát. Ennek értelmében küldöttgyűlés fogja tárgyalni a korábban az 

éves rendes közgyűlésekről ismert napirendi pontokat. „A Szakszövetség küldöttgyűlését az 

elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívnia.” (12.§ 2.) 

 

Az MRSZ elnöksége 2020. június 24-i ülésén az MRSZ idei éves rendes küldöttgyűlését 

2020. szeptember 04., péntek 15 órára, Budapestre hívta össze, melyen a kötelező 

napirendi pontokon túl tisztségviselő választást is tart.  

 

A küldöttgyűlés lebonyolításához regionális küldöttválasztó közgyűlések kerülnek 

megszervezésre, mivel az országos küldöttgyűlésen szavazati joggal a regionális 

közgyűléseken megválasztott küldöttek és a küldöttgyűlés időpontjában NB I-es csapattal 

rendelkező sportszervezetek delegáltjai rendelkeznek. Az NB I-es csapattal rendelkező 

sportszervezetek egy-egy főt, az egyéb tagszervezetek az adott régióban székhellyel 

rendelkező tagszervezetek száma alapján minden négy tag után egy-egy küldöttet 

delegálhatnak. (13.§ 1.) 

 

Az Önök régiójának küldöttválasztó közgyűlésére 2020. augusztus 05-én, szerdán 17 órai 

(regisztráció 16.00-tól) kezdettel Budapesti Sport Unió (BSU) V. kerület, Curia utca 3. 

kerül sor az alábbi napirenddel: 

 

Napirend előtt:  Elnöki köszöntő 

Magyar Röplabda Szövetség és Budapesti Röplabda Szövetség 

közötti együttműködési megállapodás aláírása 

1. Javaslat a régió küldötteinek személyére 

2. Küldöttválasztás 

 

A regionális közgyűlésre az MRSZ elnöksége nevében ez úton meghívom Önt, vagy 

sportszervezetük meghatalmazott képviselőjét. 

 

A résztvevő személyét kérjük hivatalosan jelezni a czako.kinga@hunvolley.hu címre a csatolt 

regisztrációs adatlap - vagy annak tartalmával azonos e-mail - 2020. július 29-ig való 

visszaküldésével.  

 

Ha a résztvevő nem a tagszervezet törvényes, hivatalos képviselője, úgy számára a 

sportszervezet törvényes képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői 

okiratba foglalt meghatalmazást köteles adni, melynek mintája jelen meghívó mellékletét 

képezi. 
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Kérjük, hogy a meghívóhoz csatolt regisztrációs adatlapot, szükség esetén a 

meghatalmazással együtt kitöltve, lepecsételve és szabályszerűen aláírva PDF 

dokumentumként visszaküldeni, vagy a küldöttválasztó közgyűlés helyszínén, a közgyűlés 

megkezdését megelőzően leadni szíveskedjenek. Ennek hiányában a tagszervezet képviselője 

csak tanácskozási joggal vehet rész az egyébként nyilvános regionális közgyűlésen. 

 

„Ha a regionális közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 

határozatképessé, akkor az ugyanezen napon 1 órával későbbi időpontra összehívott 

megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes.” (16.§) 

 

 

Budapest, 2020. július 13.       

 

Melléklet: regisztrációs adatlap/meghatalmazás 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

 

 

                       dr. Kovács Ferenc 

                            elnök s.k. 
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