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Jelen vannak: Szöllősi György elnök, Novotny Zoltán tiszteletbeli elnök, 

Mravik Gusztáv második alelnök, Dobor Dezső alelnök, nemzetközi titkár, 

Pálfalvi Gábor nyugati alelnök, Sörös Jenő keleti alelnök, Bruckner Péter 

főtitkár, Vincze Szabolcs pénztáros, Bobory Balázs– tagok; Baricsa Gábor, a 

tagfelvételi bizottság elnöke, Győr Béla, az etikai bizottság elnöke – 

tanácskozási joggal. 

Hiányzott: Riskó Géza első alelnök, Dénes Tamás titkár, Csisztu Zsuzsa, Deák 

Horváth Péter, Deák Zsigmond, Lantos Gábor Szabó Miklós – tag. (Csisztu 

Zsuzsa az 1. napirendi pont megbeszélése után megérkezett, Dobor Dezső 

hivatali elfoglaltság miatt a 2. napirendi pont megbeszélése után távozott.)  

Az ülés határozatképes. 

 

HATÁROZATOK 

Napirend 

Az elnökség 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontokat:  

1. Dobor Dezső nemzetközi titkár beszámolója a magyar szövetség érdekében az 

AIPS-ben kifejtett munkájáról; tájékoztatója az AIPS-igazolványok 

megújításáról. 

2. A szövetség új logója 

3. Rendkívüli közgyűlés  

4. Tájékoztatás az Önsegélyező Alapítványról 

5. M4 Év Sportolója Gála 

6. A tagfelvétel bizottság munkája, új igazolványok 
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HATÁROZATOK 

1. Dobor Dezső közölte, azért tartózkodott, mert úgy volt, hogy nem tud eljönni, 

s ezért nem készült a beszámolóra, azt majd írásban küldi el. 

 

2. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy az új logón még 

változtatni kell – rákerülnek a nemzeti színek -, s el kell készülnie egy arculati 

kézikönyvnek, amelyet szintén el kell majd fogadnia a testületnek. 
 
3. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta Szöllősi György tájékoztatóját a 

Fővárosi Törvényszék levelével kapcsolatban. Az új alapszabályt ki kell 

egészíteni a PTK egyes részleteivel, ezért rendkívüli közgyűlést kell tartani. 

Mivel az év végéig már nehezen lenne összehívható, halasztsát kérünk a 

Törvényszéktől, s a tervek szeront januárban tartjuk meg a rendkívüli 

közgyűlést.  

 

4. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta Szöllősi György tájékoztatóját a 

a szövetség önsegélyező alapítványával kapcsolatban. Az új elnökség elkészíti 

az új alapszabályt, s felkutataja Szombathy István rokonait, hogy az alapítványt 

hivatalosan is felvehesse az egykori kiváló sportújságíró nevét. 

 

5. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta Szöllősi György tájékoztatóját 

az M4 Év sportolója gálával kapcsolatban. A MOB-bal még mindig nem sikerült 

megállapodni, a felhatalmazás tovább él: a Duna 2005 Kft. folytatja a 

tárgyalásokat a rendezvény minél sikeresebb lebonyolítása érdekében.  
 

6. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a taglista felülvizsgálatára 

létrehozott bizottság elnöke Baricsa Gábor, a szövetség tagfelvételi 

bizottságának a vezetője legyen, s hogy a következő elnökségi ülésen 

számoljanak be a megkezdett munkáról, s határozzák meg a tagkönyvcserével 

kapcsolatos feladatokat. 

 

Budapest, 2015. november 5. 

 

 

Szöllősi György                                                                       Mravik Gusztáv 

elnök                                                                                         jegyzőkönyvvezető 



 

 

 


