
JEGYZŐKÖNYV ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 

Szervezet: Magyar Sportújságírók Szövetsége  

Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a 

Helyszín: MÚOSZ-székház, Bp. VI. Vörösmarty u. 47/a 

Időpont: 2016. december 6. 

Jelen voltak: Szöllősi György elnök, Novotny Zoltán tiszteletbeli elnök, Mravik 

Gusztáv második alelnök, Dobor Dezső alelnök, nemzetközi titkár, Sörös Jenő 

keleti alelnök, Őri B. Péter főtitkár, Dénes Tamás titkár, Vincze Szabolcs 

pénztáros, Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Deák Horváth Péter, Deák Zsigmond, 

Szabó Miklós – tagok; Győr Béla, az etikai bizottság elnöke, Horváth Imre, az 

ellenőrző bizottság elnöke – tanácskozási joggal 

Hiányoztak: Pálfalvi Gábor nyugati alelnök, Lantos Gábor – tag 

Az elnökségi ülés határozatképes. 

 

NAPIREND 

1. Rendkívüli közgyűlés 

2. Önsegélyező Sajtóalapítvány 

3. Az M4 Sport – az Év Sportolója Gála tízes listáinak összeállítása 

4.. Egyebek 
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HATÁROZATOK 

 

Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Riskó Géza első alelnök 

lemondása miatt később kijelölendő időpontban összehívandó rendkívüli 

közgyűlésnek javasolja az Alapszabály módosítását, miszerint az elnökség által 

adományozott kitüntetések esetében az elnökség tagjainak egyszerű többsége, a 

tagok szavazatával odaítélt kitüntetések esetében a közgyűlés egyszerű többsége 

utólag visszavonhatja bármely, korábban adományozott kitüntetését, ideértve  

a tagjainak adományozott újságírói kitüntetéseket és az Év Sportolója-választás 

díjazottjait, amennyiben a döntésre jogosultak úgy ítélik meg, hogy az illető 

díjazott méltatlanná vált, vagy utólag kiderült, hogy a kitüntetés pillanatában 

méltatlan volt a kitüntetésre, különös tekintettel doppingvétségre, fogadási 

csalásra, bűncselekmény elkövetésére vagy bármilyen erőszakos cselekményre, 

illetve ezek alapos gyanújára. 

 

Az elnökség egyhangú szavazással felhatalmazta Szöllősi György elnököt, hogy 

az Önsegélyező Sajtóalapítvány kuratóriumi változásainak elhúzódó ügyintézése 

miatt a szükséges lépéseket megtegye, s megerősítette egy korábbi, 2015. 

szeptember 24-i elnökségi ülésen hozott határozatát, miszerint az Önsegélyező 

Sajtóalapítvány kuratóriumának az elnöke egyhangú döntéssel a lemondott 

Gallov Rezső helyett Kopeczky Lajos, míg a szintén távozó titkár, Havas Judit 

utóda Erdélyi Mariann (egy tartózkodás mellett) lett. A régi tagok – Kis Dezső, 

Pietsch Tibor, Török László – maradtak, a kuratóriumi megbízatás határozatlan 

idejű. 

 

Budapest, 2016. december 6. 

 

 

Szöllősi György                                                                          Mravik Gusztáv 

elnök                                                                                                                             jegyzőkönyvvezető 


