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A Magyar Röplabda Szövetség 2020. évi rendes küldöttgyűlése küldöttei, meghívottjai részére 

 

Tisztelt Küldöttek! Tisztelt Meghívottak! 

 

Először is szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy aktívan részt vettek az MRSZ küldöttválasztó 

régiós közgyűlésén, még inkább azt, hogy vállalták az MRSZ Küldöttgyűlésén a küldöttként való 

részvételt.  

A Magyar Röplabda Szövetségben a Küldöttgyűlés előkészítése folyamatban van, az Alapszabályban 

rögzített kötelezettségek határidőben teljesítésre kerülnek, ezek között a Küldöttgyűlés írásos 

anyagai, előterjesztései is az Alapszabályban meghatározottak szerint kerülnek majd az Önök részére 

megküldésre. Ugyanígy az MRSZ elnöksége által megválasztott Jelölőbizottság is megkezdte 

munkáját, folyamatosan egyeztet az MRSZ tagszervezetivel.  

Ugyanakkor azt is látjuk a híradásokban, hogy a COVID19 vírussal kapcsolatos járványügyi helyzet 

nemhogy nem múlt el, hanem egyre valószínűbb a járvány második hullámának beindulása. Éppen 

ezért a kormányzati figyelmeztetésekkel összhangban a mi közös felelősségünk is az, hogy a 

Küldöttgyűlés a lehető legkisebb egészségügyi kockázatokkal legyen lefolytatható.  

Tekintettel arra, hogy szigorúbb kormányzati előírás vagy népegészségügyi ajánlás jelenleg nem 

került kiadásra, így arra kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy  

- a Küldöttgyűlést megelőző 14 napban lehetőség szerint ne utazzanak külföldre illetve külföldi 

tartózkodásukat ezen időpont előtt szíveskedjenek befejezni és Magyarországra visszautazni, 

továbbá 

- külföldről történő hazaérkezésük esetén a kormányzati előírásokat maradéktalanul 

szíveskedjenek betartani, 

- lehetőség szerint a Küldöttgyűlést megelőzően szíveskedjenek COVID teszttel ellenőrizni 

vírusmentességüket, továbbá 

- amennyiben a COVID19 vírusra jellemző tüneteket (láz, felső légúti megbetegedés, köhögés, 

ízérzékelés, szagérzékelés hirtelen elvesztése stb.) érzékelnek magukon, úgy szíveskedjenek 

a Küldöttgyűlésről a sporttársak egészségének védelme érdekében távol maradni. Ez utóbbi 

esetben szíveskedjenek régióvezetőjüknek távolmaradásukat bejelenteni, hogy a régióvezető 

megválasztott pótküldött delegálásáról intézkedni tudjon. 

A jelenlegi információink alapján maszk viselését kötelezővé nem tesszük, de kérjük a küldötteket, 

hogy önmaguk és sporttársaik egészségének védelme érdekében szíveskedjenek a Küldöttgyűlésen 

szájmaszkot viselni! 

Az MRSZ Iroda a Küldöttgyűlés helyszínére való belépést megelőzően valamennyi résztvevő 

esetében testhőmérséklet mérést fog végezni, és biztosítja kézfertőtlenítők használatát.  
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Abban az esetben, ha a járványügyi helyzet indokolttá teszi, esetlegesen a kormányzati intézkedések 

vagy a népegészségügyi ajánlások előírják, az MRSZ a fentiekhez képest szigorításokat fog 

bevezetni, amelyekről folyamatosan tájékoztatni fogja a küldötteket és az egyéb meghívottakat. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! 

 

Budapest, 2020. augusztus 26. 
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