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Magyar Röplabda Szövetség Tagszervezetei részére 

Tárgy: Magyar Röplabda Szövetség Küldöttgyűlése, vezető tisztségviselők választása 

 

Tisztelt Tagszervezeti Képviselő! 

 

A Magyar Röplabda Szövetség 2020. szeptember 4-én tartja éves rendes küldöttgyűlését, melynek 

egyik napirendi pontja a vezető tisztégviselők, az elnök és az elnökségi tagok, valamint az Ellenőrző 

Testület elnökének és 1 tagjának megválasztása, tekintettel arra, hogy a vezető tisztségviselők 

mandátuma lejárt, illetve egységesítés, valamint személyes okok miatt lemondtak tisztségükről.   

 

A Magyar Röplabda Szövetség hatályos Alapszabálya szerint az Elnökség létszáma 11 fő, 1 elnök és 10 

elnökségi tag. Az MRSZ elnöksége a PricewaterhouseCoopers szervezeti átvizsgálása alapján a 

küldöttgyűlésen az Alapszabály módosítását fogja kezdeményezni, amely szerint az elnökség 

létszáma 7 főre (1 elnök és 6 elnökségi tag) változna.  

 

A Jelölőbizottságot az Alapszabály értelmében az MRSZ elnöksége megválasztotta, a Jelölőbizottság 

elnöke László Éva, tagjai Lestár László és Barta László. A Jelölőbizottság az Alapszabály módosítás 

javaslatra való tekintettel az elnök és 6 fő elnökségi tag és az Ellenőrző Testület elnöke és 1 fő 

Ellenőrző Testületi tag személyére kér javaslatokat, és ennek megfelelően fogja a jelöltlistát 

összeállítani és a küldöttgyűlés elé terjeszteni.  

 

A Jelölőbizottság tagjai előzetesen több sportszervezet véleményét kikérték, számos egyeztetést és 

konzultációt lefolytattak és azt összesítve dr. Kovács Ferenc elnök úrral egyeztetve, az ő javaslatai 

alapján az alábbi személyi javaslatot terjesztjük a tagszervezetek felé:  

 

Javasoljuk, hogy az MRSZ elnökeként DR KOVÁCS FERENC kerüljön jelölésre.  

 

Javasoljuk, hogy ezzel egyidejűleg az MRSZ elnökségi tagjaiként az alábbi személyek kerüljenek 

jelölésre (a nevek mellé írva a feladat és felelősségi köröket): 

1. ANCSIN ILDIKÓ – UTÁNPÓTLÁS, STRANDRÖPLABDA 

2. BARAN ÁDÁM – NŐI VONAL KÉPVISELETE 

3. TÁLOS PÉTER – SZPONZORÁCIÓ, VÁLLALATI KAPCSOLATOK 

4. VARGA PÉTER - KOMMUNIKÁCIÓ/MÉDIA 

5. KÁRPÁTI LÁSZLÓ – FÉRFI VONAL KÉPVISELETE 

6. NÉMETH LAJOS – SZAKMAI KOLLÉGIUM KÉPVISELETE 

 

Az MRSZ Ellenőrző Testület elnökkének, valamint tagjának személyére várjuk jelölésüket, illetve a 

Küldöttgyűlésen fog a Jelölő Bizottság javaslatot tenni. 
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Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése értelmében a Jelölőbizottság köteles a tagok számára megadni a 

lehetőséget arra, hogy a vezető tisztségviselőkre jelölést adhassanak.  A fenti lista tehát nem a 

jelöltlista, hanem javaslat azokra a személyekre, akik a jelöltlistára való felkerülésre esélyesek, elnök 

úr által javasoltak. Természetesen a tagok bármelyike jogosult további személyi javaslatot tenni.  

 

Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt személyi javaslattal egyetértenek, szíveskedjenek azt a jelen 

levélhez mellékelt jelölőlistán írásban visszaigazolni az alább található módok egyikének segítségével.  

Kérjük, hogy amennyiben más személyre – is - kívánnak javaslatot tenni, a sportszervezet által 

javasolt elnök és elnökségi tagok, illetve ET elnök és tag nevét a mellékelt, üres jelölőlistára beírni 

szíveskedjenek. 

A javasolt személyeknek – amennyiben megkapják a szükséges 10 jelölést – a jelöltségüket 

előzetesen írásban el kell fogadniuk. 

 

A Sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Röplabda Szövetség Alapszabályának 

értelmében az Elnököt és az Elnökséget, valamint az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait a 

Küldöttgyűlés választja. Az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbségű határozatával a 

Jelölőbizottság által előterjesztett jelöltlistát kiegészítheti.  

 

Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen és időben elvégezhessük, szükséges, hogy a jelöltlisták 

időben beérkezzenek. Ezért arra kérjük Önöket, hogy az írásbeli visszaigazolást, vagy a mellékelt 

jelölőlistát az Önök által javasolt személyekkel, aláírással és a sportszervezet bélyegzőjével ellátva 
 

2020. szeptember 03, 1500 óráig 
 

a Magyar Röplabda Szövetség Irodájába személyesen, elektronikus levélben vagy postán (1134 

Budapest, Váci út 19. Panoráma Ház) eljuttatni szíveskedjenek. Amennyiben elektronikus úton a 

hunvolley@hunvolley.hu e-mail címre juttatják el a jelölő listát, úgy az eredetit feltétlenül hozzák 

magukkal a küldöttgyűlésre! 

 

Egyben tájékoztatom a Tisztelt Tagszervezeteket, hogy az ajánlott és a 10 jelölést megkapó 

személyekről (néhány soros bemutatkozással és programmal) tájékoztatást küldünk Önöknek. 

 

Budapest, 2020. augusztus 28. 

 

Tisztelettel: 

 

László Éva 

Jelölő Bizottság Elnöke 

Magyar Röplabda Szövetség 

http://www.hunvolley.hu/
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Jelölőlista 

 

A ……………………………………………………………………………………………………………………. MRSZ tagszervezet nevében 

Magyar Röplabda Szövetség Elnökének és Elnökségi az alábbi személyeket javaslom: 

 

Javasolt Elnök: dr. Kovács Ferenc 

Javasolt Elnökségi tag: Ancsin Ildikó 

Javasolt Elnökségi tag: Baran Ádám 

Javasolt Elnökségi tag: Tálos Péter 

Javasolt Elnökségi tag: Kárpáti László 

Javasolt Elnökségi tag: Varga Péter 

Javasolt Elnökségi tag: Németh Lajos 

 

Javasolt Ellenőrző Testület Elnök:  

Javasolt Ellenőrző Testület tag:  

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………………………        ……………………………………………………………………. 

Sportszervezet képviselőjének aláírása 

 

 

P.H. 
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