
 
 

Tisztelt Címzettek! 

 

Bizonyára mindenkihez eljutottak az információk az elmúlt napok, hetek eseményeiről, 

röplabdás híreiről. 

Két fontos esemény történt a mi szempontunkból: 

 Az MRSZ Elnökének és Elnökségének lemondása , mely okán 2013.04.30-án 11:00 

órakor rendkívüli közgyűlés lesz a Magyar Sportok Házában; 

 A Nemzeti Női Röplabda Liga megalakulása. 

A Nemzeti Női Röplabda Ligát azzal a céllal hívtuk életre, hogy érvényre juttassuk a röplabdás 

szervezetek akaratát, érdekeinket képviseltessük az MRSZ-en belül. 

A Liga tervezett felépítés a következő lenne: 

- Nemzeti Női Röplabda Liga 

o NBI-es tagozat,  

o NBII-es tagozat,  

o Kiemelten utánpótlással foglalkozó szervezetek tagozata 

o Szabadidős Sport tagozat 

- Nemzeti Férfi Röplabda Liga 

o NBI-es tagozat 

o NBII-es tagozat 

o Kiemelten utánpótlással foglalkozó szervezetek tagozata 

o Szabadidős Sport tagozat 

 

A mi célunk, hogy az Alapszabályba rögzítsék a Ligákat, ehhez nem kell társadalmi szervezetnek 
lenni, mert hiába lenne társadalmi szervezet, attól még nem fogja senki elismerni, ha az 
Alapszabályban ez nincs benne!  
A rendkívüli közgyűlésen alkalmunk lesz nekünk, sportszervezeteknek, hogy megszavazzuk, 
hogy az Alapszabályba bekerüljön, és hogy az Elnökségben helyet kapjanak a Liga küldöttei. 
  
Nem kellenek tehát a régi társadalmi szervezetek, mert nincs idő azok megújítására. De a 
Ligákra egyértelműen szükség van! Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy a Játékvezetői Testület 
Vezetője és a Szakmai Kollégium Vezetője is felvette már a kapcsolatot velünk, hogy a 
legfontosabb kérdésekben kezdjük el az egyeztetéseket! Nem a bírósági bejegyzés számít tehát, 
hanem az EGYSÉGES AKARAT! 
 
A legfontosabb tehát, hogy az  MRSZ Alapszabályában rögzítve legyenek a Ligák, mint az MRSZ 
szervezetei, egységei, mint egy bizottság vagy mint a szakmai kollégium.  
Ezért fontos, hogy minél többen részt vegyünk a Közgyűlésen és megszavazzuk magunknak ezt a 
jogot! 
 
 



 
 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

 
A Nemzeti Női Röplabda Liga következő ülését a következő 
helyszínen és időpontban tartjuk: 

 
Időpont: 2013. április 14. (vasárnap) 13:00 óra 

Helyszín: TF (1123, Budapest Alkotás utca 44.) D terem 327-es 

szoba 

 

A NNRL működésében aktív részvételére számítunk! 

 

Budapest, 2013. április 6. 

 

        Vatai Gabriella 

             Ligaelnök 


