
 
„SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN” 

 
 

Jelentkezési felhívás és meghívó 
 

a 20 éves Magyar Sporttudományi Társaság 
 XIII. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUSÁRA 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Sporttudományi Intézet 

Szombathely, 2016. május 26-28. 
 

A kongresszus kiemelt témakörei 
Sport és természettudomány 
Sport és egészség: „MOZGÁS=EGÉSZSÉG” 

            Sportorvoslás, prevenció és rehabilitáció 
Sport és szabadidő 
Sportturizmus, környezetvédelem  
Sport és társadalom, sportjog 
Olimpia, versenysport és sporttudomány 
Sportinnováció és sportgazdaság 
Diáksport, egyetemi sport és utánpótlás-nevelés 
Fogyatékosok sportja 

A kiemelt témákon kívül jelentkezni lehet a sporttudomány bármely részterületéhez tartozó 

tudományos igényű előadással vagy poszterrel. 
 
A kongresszus helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, 
Sporttudományi Intézet, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.                                             
A kongresszus nyelve: magyar   
A kongresszus főrendezője: Magyar Sporttudományi Társaság 
Kapcsolattartó: Bendiner Nóra ügyvezető, e-mail: bendinora@hotmail.com 
Társrendező és házigazda: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, 
Sporttudományi Intézet   
Kapcsolattartó: dr. Polgár Tibor intézetvezető egyetemi docens, e-mail: poti@mnsk.nyme.hu 
 
Szekció beosztás:- Természettudományi szekció 

           - Társadalomtudományi szekció 
           - E-poszter szekció 
 

Előzetes program 
2016. május 26. (csütörtök) 

12.30               Regisztráció 
13.30               Megnyitó ünnepség, köszöntések 
14.30               Plenáris ülés 
17.00  Szekcióülések 
18.30  Közgyűlés 
20.00             Fogadás  
   

2016. május 27. (péntek) 
08.00               Regisztráció 
09.00               Szekcióülések 
13.00               Büféebéd 
14.00               Szekcióülések 
19.00  Vacsorafogadás  
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2016. május 28.  (szombat)    

08.00               Regisztráció 
09.00               Szekcióülések 
11.00   E-poszter szekció 
13.00  A kongresszus zárása, büféebéd  
 

Tervezett kiegészítő programok 
Sportszakkönyv és folyóirat kiállítás, vásár 
Termék- és műszer bemutató, kiállítás 
Sportszer és sportruházat bemutató, kiállítás, vásár 
Fittségi tesztelés, életmód- és egészségügyi tanácsadás 

 
Regisztrációs költségek:       Május 10-ig beérkezett           Május 10. után**  
MSTT tag*                   14 000.-Ft.      18 000.-Ft 
Nem MSTT tag                18 000.-Ft.       22 000.-Ft  
PhD nappali hallgatók, nyugdíjasok             10 000.-Ft    14 000.-Ft 
Kiállítók, akik a fogadásokon és étkezéseken 
részt vesznek     14 000,- Ft   18 000.-Ft 
  
 
A regisztrációs díj tartalmazza a programfüzet, a kongresszusi csomag, az ülések közötti étkezési és 
kávészüneti szolgáltatások és a vacsorafogadások költségeit.  
A banki átutalást e-mailben kiküldött proforma számla ellenében az MSTT OTP 11705008-20450407 
számlájára kérjük, közlemény:„SZOMBATHELY és saját név”! Az összeg beérkezése után 
állítjuk ki a végleges számlát, amit viszont már nincs módunkban sztornírozni, illetve a már 
átutalt összeget nincs módunkban visszautalni!! 
 
*Amennyiben a 2016. évi tagdíj március 31-ig beérkezett és nincs korábbi tagdíj tartozása! 
** A Kongresszuson csak a már számlánkra beérkezett vagy a helyszínen készpénzben befizetett regisztrációs 
költséggel rendelkezők vehetnek részt!  
 

Jelentkezési tudnivalók 
• Jelentkezés előadás-kivonattal 2016. február 29-ig kizárólag on-line, az MSTT 

honlapján lévő jelentkezési feltételekkel, útmutatókkal: www.mstt.hu.  
• Minden előadó csak egy előadással vagy e-poszterrel jelentkezhet és minden első 

szerző regisztrációja kötelező! 
• A február 29-ig megküldött előadás/poszter-kivonatok elfogadását a Titkárság 

lehetőség szerint április 04-ig visszaigazolja.  
• Az elfogadott előadás/poszter-kivonatokat a Magyar Sporttudományi Szemle 

2016/2. számában (Programfüzet) a kongresszusra megjelentetjük, ezért kérjük, hogy 
mindenki az útmutatónak megfelelően küldje be előadás vagy poszter kivonatát. 

• Az e-poszterrel kapcsolatos információk később a honlapon! www.mstt.hu. 
• A közlési feltételeknek megfelelő előadások/poszterek szerkesztett anyagából készített 

tanulmányok közlésére - pozitív lektori vélemény esetén - lehetőséget biztosítunk a 
Magyar Sporttudományi Szemlében. 

• Szállásról a résztvevők maguk gondoskodnak! Kedvezményes szálláslehetőség és 
egyéb szállás információ az MSTT honlapján: www.mstt.hu. 

• Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel/Fax: 06-1-460-6980,  
      e-mail: bendinora@hotmail.com  
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Fontos dátumok összefoglalva: 
 
On-line jelentkezés és absztrakt beküldés:  2016. február 29. 
Absztrakt visszaigazolási határidő:    2016. április 04. 
Kedvezményes regisztrációs határidő:                   2016. május 10.                 
E-poszter anyagának on-line beküldése:    2016. május 18. 
 
 

 
A kongresszus főtámogatói 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság 
Coca-Cola Testébresztő 

 Magyar Olimpiai Bizottság 
 
 

Minden érdeklődőt szívesen látnak a kongresszus rendezői: 

a Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, 
 Sporttudományi Intézet  

és a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 
 


