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Tisztelt Küldött! Tisztelt Tagszervezeti képviselő! 

Kedves Sporttárs! 

 

Az alapszabály 13.§-a szerint és az előzetes tájékoztatásnak megfelelően informálom, hogy a 

Magyar Röplabda Szövetség éves rendes küldöttgyűlését az MRSZ elnöksége  

 

2020. szeptember 04, péntek 15.00 órai  

kezdettel hívta össze 

Budapestre, 

 a Magyar Testnevelési Egyetem Athén Termébe 

(Budapest, 1123, Alkotás utca 44.)  
 

 melyre tisztelettel meghívjuk.  

 

Az összehívás indoka: a működéshez szükséges törvényi kötelezettségek teljesítése, tisztújítás. 

 

A Szakszövetség elnöksége az MRSZ alapszabály 14 §-a alapján megállapította a küldöttgyűlés 

általa javasolt napirendjét, mely az alábbi: 

 

1.) Az MRSZ 2019. évi pénzügyi beszámolója 

(előterjesztő: Ludvig Zsolt, főtitkár) 

2.) Az MRSZ 2019. évi szakmai beszámolója 

(előterjesztő: Ludvig Zsolt, főtitkár) 

3.) Az MRSZ Ellenőrző Testületének 2019. évi beszámolója 

(előterjesztő: Szakáli István Loránd, ET Elnök) 

4.) Az MRSZ 2020. évi szakmai és pénzügyi terve 

(előterjesztő: Ludvig Zsolt, főtitkár) 

5.) Alapszabály módosítás 

(előterjesztő: dr. Kersch Ferenc) 

6.) Az MRSZ tagszervezeteinek esetleges beadványa(i) 

(előterjesztő: a beadványban szereplő előterjesztő) 

Előterjesztés: az MRSZ-nek beadott beadvány(ok) 

7.) Tisztségviselő választás 

(előterjesztő: László Éva, Jelölő Bizottság elnöke) 

- Elnökválasztás 

- Elnökségi Tagok megválasztása 

 

ÁLLÓFOGADÁS 

 

(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.” – MRSZ alapszabály 14.§ 3.) 
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A határozatképesség tervezehetősége miatt kérjük, hogy akadályoztatásáról, 

távolmaradásáról feltétlenül tájékoztassa az MRSZ irodát szeptember 01-ig! 

 

A regionális közgyűléseken megszavazott küldötti mandátum nem átruházható, mert személyre 

szól, de a megválasztott pótküldöttek révén a határozatképesség korlátozottan javítható. 

 

Az MRSZ alapszabály 16.§ 2. pontja alapján: 

„Ha a regionális közgyűlések, vagy a küldöttgyűlés 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, amelyre a meghívóban utalni kell.”  

 

A beléptetés, regisztráció és szavazó lap (mandátum kártya) osztás gördülékennyé tétele 

érdekében kérjük a személyazonosság megerősítéséhez arcképes igazolvány legyen kéznél, 

melyet a mandátum vizsgálók elkérhetnek.  

 

Az MRSZ küldöttgyűlése az alapszabály 13§-a alapján nyilvános, de technikai előkészítést 

igényel, melyhez tudni kell a várható létszámot, ezért a küldötti, vagy szavazati joggal nem 

rendelkező tagszervezeti képviselők tervezett részvételét a hunvolley@hunvolley.hu kérjük 

jelezni a név és lakcím megadásával legkésőbb 2020. szeptember 01-ig. 

 

A küldöttgyűlés előterjesztéseit az elnökségi jóváhagyást követően fogja az MRSZ Iroda 

eljuttatni a küldötteknek legkésőbb augusztus 27-ig. 

 

A Küldöttgyűlést követő állófogadás közben lehetőség nyílik kötetlen szakmai 

beszélgetésre a sportág egyéb aktuális kérdéseiről. 

 

A küldöttgyűlés helyszíne gépkocsival és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A 

Testnevelési Egyetem új főépületébe a főbejáraton keresztül jutnak el a vendégek.  

 

A küldöttek és szavazati jogú tagszervezeti képviselők beléptetése az Athén terem előtt 

történik! 

 

Budapest, 2020. augusztus 07. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

                            dr. Kovács Ferenc  

          elnök 
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