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Jelen voltak: Szöllősi György elnök, Mravik Gusztáv első alelnök, dr. Csisztu 

Zsuzsa alelnök, Dénes Tamás, Deák Zsigmond, S. Tóth János – tagok; Novotny 

Zoltán, tiszteletbeli elnök, Őri B. Péter főtitkár, Győr Béla, az etikai bizottság 

elnöke, Kopeczky Lajos, a szolidaritási bizottság elnöke, Pálfalvi Gábor, a 

tagfelvételi bizottság elnöke – tanácskozási joggal. Hiányzott: Sörös Jenő – tag, 

Horváth Imre, az ellenőrző bizottság elnöke.  

Az elnökségi ülés határozatképes. 

A december 2-i hangouts megbeszélésen vendégként részt vett Szabó László, az 

M4 Sport – Az Év Sportolója Gála kreatív producere. 

 

NAPIREND 

A koronavírus-járvány miatt hangouts-rendszer segítségével tartottunk többször 

is az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála előkészületeiről elnökségi ülést, s téma 

volt az Arcanummal kötött szerződés, valamint, hogy nyilvánosságra hozzuk-e 

alelnökünk dr. Csisztu Zsuzsa által a Dobor Dezső ellen indított perben hozott 

bírósági ítéletet. 

 

                                                      

 

HATÁROZAT 

Az elnökségi egyhangúlag úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány ellenére 

megrendezi az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2020 televíziós díjátadót. 

Ezúttal azonban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nézők nélkül, virtuális 

díjátadásokkal és a fizikai találkozások számát minimálisra csökkentve.  

A január 11-én, hétfő estére tervezett magas színvonalú televíziós produkció  

a hagyományos helyszínen, a Nemzeti Színházban kialakított stúdióban készül, 

neves díjátadókkal, a megszokott trófeával kitüntetett díjazottakkal és virtuális  

„vendégekkel”, műsorvezetővel. A műfaj adottságaiból fakad, hogy ez előre 

felvett elemekből összevágott 90 perces adás lesz.  
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Az elnökség úgy határozott, hogy szokás szerint összeállítja össze a kategóriák 

tízes listáit, amelyekre a sportújságírók szavazhatnak. A fogyatékos sportolókra 

a paralimpiai bizottság tesz javaslatot, az új kategória, az Év sportpillanata-díj 

jelöltjeire pedig a gála névadó főszponzora, az M4 Sport, s itt majd a szurkolók 

és a szakírók közösen döntenek. Az Év e-sportolójára, valamint az Év 

szabadidős sporteseményére pedig pályázni lehet, a két győztesről pedig az 

MSÚSZ elnöksége dönt. 

Az elnökség elfogadta az MLSZ kérését, miszerint a futballkategóriákban 

ezentúl nem hirdetünk győztest, ami mögött az a filozófia húzódik meg, 

miszerint a futballistáknak is az az igazi, a legnagyobb siker, ha az abszolút 

kategóriákban, a többi sportolóval, csapattal, edzővel, góllal összevetve 

szerepelnek sikeresen a sportág képviselői. 

Ezek szerint a kategóriák: az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év 

csapata (hagyományos sportágak), az Év csapata (az egyéni sportágakban), az 

Év edzője (itt ezúttal jelölt lesz két fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző is), 

MSÚSZ-életműdíj, az Év e-sportolója, az Év szabadidősport eseménye, az Év 

fogyatékos sportolója (mivel nagyon levés esemény volt, a férfiakat, a nőket 

együtt díjazzuk, a csapatok között ezúttal nem hirdetünk győztest), az Év 

sportpillanata.  

 

Az Arcanummal kötött szerződés alapján 2021. végéig húsz ingyenes előfizetést 

kap a szövetség, ezekre pályázni lehetett, huszonhárman jelentkeztek, az 

elnökség úgy döntött, hogy közülük 18-at fogad el. 

 

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy közzéteszi dr. Csisztu Zsuzsa által  

a Dobor Dezső ellen indított perben hozott bírósági ítéletet. 

 

 

 

Budapest, 2020. december 14. 

 

Szöllősi György 

elnök 


