
JEGYZŐKÖNYV ONLINE ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 

Szervezet: Magyar Sportújságírók Szövetsége 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 44. 

Időpont: 2021. január 29., 31. 

A koronavírus-járvány miatt hangouts-rendszer segítségével tartottuk meg  

az elnökségi ülést. 

 

Jelen voltak: Szöllősi György elnök, Mravik Gusztáv első alelnök,  

dr. Csisztu Zsuzsa alelnök, Dénes Tamás, Deák Zsigmond, Sörös Jenő,  

S. Tóth János – tagok; Novotny Zoltán, tiszteletbeli elnök, Őri B. Péter főtitkár, 

Győr Béla, az etikai bizottság elnöke, Pálfalvi Gábor, a tagfelvételi bizottság 

elnöke – tanácskozási joggal. Hiányzott: Horváth Imre, az ellenőrző bizottság 

elnöke, Kopeczky Lajos, a szolidaritási bizottság elnöke  

 

Az elnökségi ülés határozatképes. 

 

 

NAPIREND 

1. Folytatódik a Nagy Béla-program 

2. Beszámoló az M4 Sport – Az Év sportolója gáláról 

3. Egyebek 

 

                                                     HATÁROZAT 

1. Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nagy Béla-program nyertes 

pályázóinak – valamilyen nyomtatott anyag megjelenésének támogatása esetén  

– hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a támogatott könyv, kiadvány digitális 

formában a megjelenését követő két év múlva bekerülhessen az Arcanum 

digitális adattárába. A nyertes pályázóknak azt is vállalniuk kell,  

hogy a szövetséggel egyeztetik az adott projekt főbb tartalmi és látványelemeit 

(plakát, címlap stb.) és azt is, hogy miként jelzik a Nagy Béla-program 

támogatásának tényét. 

Az elnökség Dénes Tamás javaslatára egyhangúlag úgy döntött,  

hogy az MSÚSZ a Nagy Béla-program keretében több partner bevonásával 

vetélkedőt szervez középiskolások részére, a téma a labdarúgó Európa-

bajnokság. 
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3. Szöllősi György elnök arról tájékoztatta az elnökséget, hogy Őri B. Péter 

főtitkár, miután számos szakmai feladatából következő túlterheltsége  

és az MSÚSZ adminisztrációjával kapcsolatos sokasodó teendők miatt,  

már a 2019-es tisztújításkor jelezte távozási szándékát, akkor még türelmi időt 

hagyva az utód megtalálására, ezúttal írásban jelentette be, hogy január 31-i 

határidővel lemond tisztségéről. Az elnökség ezt egyhangúlag elfogadta, majd 

két nap múlva szintén egyhangú online (itt már csak e-mail) szavazás 

eredményeképpen Dénes Tamást bízta meg a főtitkári teendők ellátásával,  

aki az alapszabály értelmében lemondott elnökségi tagságáról. Utódjáról  

az alapszabály szerint az MSÚSZ soron következő rendes közgyűlése dönt. 

 

 

Budapest, 2021. január 31. 

 

 

Szöllősi György 

elnök 


