JEGYZŐKÖNYV ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL

Szervezet: Magyar Sportújságírók Szövetsége
Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a
Helyszín: MÚOSZ-székház, Bp. VI. Vörösmarty u. 47/a
Időpont: 2017. november 30.

Jelen voltak: Szöllősi György elnök, Novotny Zoltán tiszteletbeli elnök, Csisztu
Zsuzsa első alelnök, Mravik Gusztáv alelnök, Pálfalvi Gábor dunántúli alelnök,
Őri B. Péter főtitkár, Dénes Tamás titkár, Deák Horváth Péter, Deák Zsigmond,
S. Tóth János, Szabó Miklós, Vámos Tamás – tagok; Győr Béla, az etikai
bizottság elnöke, Kopeczky Lajos, a szolidaritási bizottságelnöke – tanácskozási
joggal.
Hiányzott: Sörös Jenő keleti alelnök, Vincze Szabolcs pénztáros, Bobory Balázs
– tag.

Az elnökségi ülés határozatképes.
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NAPIREND
1. Beszámoló a két elnökségi ülés között történtekről
2. Beszámoló a Testnevelési Egyetemmel kötendő megállapodásról
(Szöllősi György elnök bejelentette, hogy a két tanácskozás között tartott
on-line voksolás eredményeképpen S. Tóth János elnökségi taggal
egészült ki az oktatási ad hoc bizottság, amelynek a feladata,
hogy előkészítse és koordinálja a hazai sportújságíró-képzés megújítását.)
3. Csisztu Zsuzsa, AIPS vb-tagunk beszámolója a pakisztáni
és a római kongresszusról
4. Beszámoló John Károly MSÚSZ-es búcsúztatásáról

5. Simon József AIPS albizottsági tagságának megerősítése

6. A jubileumi év programjának tervezete

7. Kik legyenek a MOB-tagjaink?

8. Döntés az Év Sportolója kategóriáinak a bővítéséről

9. Döntés az MSÚSZ-MOB-életműdíjról

–3–
HATÁROZATOK

5. Az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy Simon József, a Nemzeti Sport
kézilabda-szakírója tagságát továbbra is támogatja AIPS kézilabdaalbizottságában, ahol már 25 éve képviseli az MSÚSZ-t.
6. Az elnökség egyhangúan támogatta Dénes Tamás, a jubileumi ad hoc
bizottság elnöke által ismertetett tervezetet a szövetség elődjének tekinthető,
első hazai szakmai sportújságírói szakmai szervezet, a Magyar Sporthírlapírók
Szindikátusa megalakulásának két esztendő múlva esedékes 110. évfordulója
alkalmából szervezendő ünnepségről, konferenciáról és az arra az alkalomra
kiadandó könyvről, amely nem csupán a sportújságírók hazai szervezeteinek,
hanem a magyar sportsajtó egészének a történetét igyekszik feldolgozni.
7. Mint ismeretes, a MOB a legutóbbi közgyűlésén úgy határozott, hogy
csökkenti tagjainak a létszámát. E döntés szövetségünket is érinti: az eddigi öt
helyett a jövőben csak két MOB-tagunk lehet a Magyar Olimpiai Bizottság új
alapszabálya szerint. Elnökségünk három tartózkodással elfogadta azt a
javaslatot, hogy Szöllősi György elnök és dr. Csisztu Zsuzsa első alelnök legyen
továbbra is tagja a szervezetnek; ennek értelmében Mravik Gusztáv alelnöknek
és Horváth Imrének, az ellenőrző bizottság tagjának megszűnt a MOB-tagsága.
Novotny Zoltáné viszont nem, ugyanis a MOB elnökségének lehetősége van
közvetlenül is MOB-tagokat delegálni, s ezek egyike az MSÚSZ tiszteletbeli
elnöke lett.
8. Az elnökség 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az a javaslatot, hogy az Év
sportolója-szavazáson az Év csapata kategóriát két részre osztva, külön
kategóriában díjazza a klasszikus csapatsportok és az egyéni sportágak
csapatversenyeinek legkiválóbb csapatait. Mindez az elmúlt évek tapasztalatai, s
a magyar sport növekvő számú nemzetközi sikerei miatt tűnik indokolt
lépésnek, így ezentúl nem kell majd összehasonlítani például a kajakos
egységeket a kézilabdacsapatokkal és így tovább.
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9. Az elnökség az olimpiai bizottság javaslatát elfogadva, megerősítette, hogy a
2017-es MSÚSZ-MOB-életműdíjat Balczó András kapja, de a nevét a januári
gáláig természetesen nem hozza nyilvánosságra.

Budapest, 2017. november 30.
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MravikGusztáv

