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Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 

2015. évi közhasznú tevékenységéről 

 

A.) Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről  

 
A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik, hogy a Közhasznú Szervezet 

köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést készíteni, amelynek 

elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

A közhasznú jelentés tartalma: 

A 219/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet szerint: 

 - közhasznú beszámoló eredmény levezetés (1. számú melléklet) 

 - mérleg kiegészítő melléklet (2. számú melléklet) 

- vagyoni felhasználás: 0.-Ft 

- célszerinti juttatások kimutatása: 

  pályázat útján elnyert támogatás: 0 e.-Ft 

- központi költségvetési szervtől és mindezek szerveitől (MOB)  

  kapott támogatás:31 320 e.-Ft 

- közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg 

összege: 0.-Ft 

 

Budapest, 2015-12-31.  
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B.) A Magyar Sporttudományi Társaság 2015. évi tudományszervezési és 

fejlesztési programjának szakmai beszámolója 

 

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság és a Magyar 

Olimpiai Bizottság közötti támogatási szerződés szerint az MSTT 2015. évben a korábbi évek 

gyakorlatától eltérően 11,3%-al kevesebb, nevezetesen 26,6 millió.-Ft támogatást kapott a 

2015. évi sporttudománnyal kapcsolatos szakmai feladatainak ellátására. Az egyéb bevételek 

forrásául a pályázati tevékenységből, szponzori támogatásból illetve a saját bevételből vártunk 

támogatást. Az állami támogatás nem kalkulálható csökkentése és az elmúlt évekhez hasonló 

kései szerződéskötés, illetve a pénzügyi zárás a korábbi évekhez képest egy hónappal korábbi 

időpontja szerencsére nem okozott gondot társaságunk számára. Ezen gondokat a meglévő 

pályázati források átmeneti átcsoportosításával, céltartalék képzésével tudtuk csak orvosolni. 

A 2015. évben a támogatási összeg elszámolásához készített szakmai beszámolót az 

alábbiakban adom meg. 

 

Az MSTT elnöksége és közgyűlése által jóváhagyott  

2015. évi kiemelt sportszakmai feladatok részletesen 

1. társaságunk középtávú stratégiájában, fejlesztési programjában megfogalmazottaknak 

megfelelően, annak teljesítése céljából 2015-ben is írtunk ki tagjaink tudományos 

kutató munkáját segítő pályázatokat: 

- külföldi konferenciákon, tanulmányi utakon való részvétel támogatására, elsősorban 

a regisztrációs, utazási és szállás költségek átvállalásával, ezekhez való 

hozzájárulással. 

- hazai szervezésű szakmai rendezvények támogatásával, 

- tagjaink sportszakmai munkájának elősegítése céljából szakkönyvbeszerzési pályázat 

kiírásával. 

- tagjaink publikációs tevékenységének elősegítése céljából az „un.” fizetős 

szaklapokban való megjelenéshez való hozzájárulásra írtunk ki pályázatot. 

2. sporttudományi kutatások fejlesztési irányainak és kutatási módszereinek 

meghatározása, kiterjesztése a társadalom és a természettudomány 

szempontrendszerének figyelembe vételével, kiemelten és különös tekintettel az 

„MOZGÁSGYÓGYSZER” világmozgalom magyarországi adaptálására, annak 
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kiterjesztésére: a sport és a fizikai aktivitás magyarországi dimenzióinak, társadalmi 

befogadásának további feltárása céljából:  

- a program megvalósításának és hazai megismertetése érdekében közvetlen 

részvétel a hazai és nemzetközi pályázatok révén a kutatási munkában, 

konferenciaszervezésben,   

- a sport, a fizikai aktivitás és az egészség, illetve a fizikai inaktivitás, a 

mozgásszegény életmód és a betegségek kapcsolatának feltárása, tapasztalatok, 

ismeretek bemutatása tananyagfejlesztés, szakmai konferenciák, eszközfejlesztés, 

szakmai kiadványok és szakmai kiállítás és tanulmányírás formájában; 

- a www.mozgasgyogyszer.hu szakmai honlapunk folyamatos, kétheti 

tartalomfrissítése. 

- Társaságunk 2013-ban elnyerte az International Progress in Motor Control X. 

nemzetközi kongresszus megrendezésének jogát. Így ennek az évnek egyik legfőbb 

feladata volt ennek a rendezvényének minél sikeresebb megrendezése, melynek 

révén a résztvevők remélhetőleg „jó hírünket” vitték a nagyvilágba. A rendezvény 

színhelye a HOTEL NOVOTEL Konferencia Központ volt július 23-25 között. A 

beérkezett előadás kivonatok számából kiindulva, több mint 170 résztvevővel 

számoltunk a világ 5 föld részéről, és ez meg is valósult. Reményeinknek 

megfelelően a magyar sportszakemberek is éltek a lehetőséggel, hogy redukált 

regisztrációs költségek mellett vehettek részt egy nívós, nemzetközi tudományos 

kongresszuson. 

3. hazai partnerkapcsolataink további bővítése, eredményességének továbbfejlesztése; 

több hazai egyetemmel, főiskolával, egyetemi, főiskolai karral és tudományos 

társasággal terveztük együttműködési megállapodás aláírását.  

4. nemzetközi kapcsolataink erősítése és bővítése; 

5. a sporttudomány informatikai fejlesztési lehetőségeinek feltárása, javaslatok a kiemelt 

korszerűsítésekre (hardver, szoftver); 

6. az elektronikus és papíralapú kiadványaink áttekintése, azok további fejlesztése annak 

érdekében, hogy Társaságunk tevékenységét, tagjaink munkáját mind szélesebb körben 

tudjuk népszerűsíteni, bemutatni; 

7. az MSTT szakbizottságok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése, 

tevékenységük felülvizsgálata, munkájuk értékelése;  

8. a sporttudományi konferenciák, kongresszusok, sportszakember továbbképzések 

http://www.mozgasgyogyszer/
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számának és színvonalának szinten tartása, mind a természettudomány, mind a 

társadalomtudomány területén; 

9. társaságunk taglétszámának – a tagrevízió előtti szintre való – folyamatos bővítése; 

10. a XII. Országos Sporttudományi Kongresszus Egerben való sikeres megszervezése. 

 

Megvalósított programok 
 

1. Kutatási pályázatok, konferenciatámogatás, kutatás-fejlesztési 

irányok 

 
     A támogatási koncepciónknak megfelelően 2015. évben szakkönyv beszerzési, tanulmány 

utak, konferencialátogatási, konferenciaszervezési és tudományos cikk megjelentetésének 

támogatására pályázatot hirdettünk meg. Ebben az évben is az elmúlt év gyakorlatának 

megfelelően támogatni tudtuk, - elsősorban a fiatal oktatók, kutatók - nemzetközi 

konferenciákon és nemzetközi tanulmányutón való részvételét.  

 

      2.  Konferenciák, sportszakmai tanácskozások 

 
Az évi sporttudományi Kongresszust, konferenciákat és sportszakmai 

továbbképzéseket, az eddigi gyakorlatnak megfelelően partneri együttműködésben, a 

kölcsönösség elvének szem előtt tartásával szerveztük állandó, illetve aktuális partnereinkkel. 

Többek között: Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Semmelweis Egyetem, 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Sportmúzeum, Magyar 

Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, Testnevelési Egyetem, Magyar 

Elhízástudományi Társaság, Magyar Sportorvos Társaság, Magyar Egyetemi és Főiskolai 

Sportszövetség, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi illetve Természettudományi 

Kar, Magyar Fair Play Bizottság stb. közreműködésével. 

 

2015-es évben megtartott és együttműködésben megvalósított szakmai 

továbbképzések és tudományos konferenciák, kongresszusok: 

- A 2015 év tudományos programja hagyományosan a január utolsó napjaiban 

megrendezett „Eredményjelző: Magyar Sport 2014” címet viselő konferenciával 

indult, melyet a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc termében tartottuk. A házigazda 

és a társrendező nevében Mocsai Lajos rektor úr üdvözölte a megjelenteket, kiemelten 

Wladimir Andreff sportközgazdászt, aki Franciaországból érkezett.  Az immár 
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hagyományos évindító emlékkonferencián, amikor is Nyerges Mihályra is 

emlékeztünk, adtuk át a Társaságunk által alapított nevét viselő emlékdíjat is. Az idei 

év kitüntetettje, konferenciánk díszvendége Wladimir Andreff úr volt. A vele készült 

interjú olvasható a Magyar Sporttudományi Szemle 2015/I. számában. A konferencián 

előadást hallhattunk többek között a Budapesti Corvinus Egyetem Sportgazdaságtani 

Kutató Intézete és a Testnevelési Egyetem, Sportmenedzsment Tanszékének oktatói és 

PhD hallgatóinak tolmácsolásában. A témakörök felölelték a teljesség igénye nélkül: a 

hivatásos sportvállalatok nemzetközi stratégiáit, a Magyar élsport 2014-es 

eredményeinek gazdasági vetületeit, a Nanjing-i Ifjúsági Olimpia eredményeinek 

háttérelemzésén keresztül egészen a mega sportrendezvények gazdasági hatásainak 

elemzését. A konferenciai beszámoló olvasható még a MOB honlapján is: 

http://www.mob.hu/ifjusagi-olimpiai-visszatekintes-a-nyerges-mihaly-

emlekkonferencian 

- Március 6-án „Három éves a TAO, tapasztalatok, perspektívák a látványsportok 

támogatási rendszerében” című szakmai konferencia megrendezésére került sor a 

Magyar Sport Háza nagy előadójában, ahol is az érdeklődők szinte teljesen 

megtöltötték a széksorokat. A konferencia első részében az EMMI Sportért Felelős 

Államtitkárság helyettes államtitkára üdvözlő és bevezető előadása után került sor az 

elmúlt három év szakmai munkájának értékelésére. Az előadás után került sor Jánosi 

Balázs az EMMI főosztályvezetője tolmácsolásában a TAO eddig eredményeit 

bemutató prezentációra, majd következett a MOB képviseletében Vaska Ottilia jogi 

főmunkatárs. Előadásából megtudhattuk, hogy a TAO-ból származó javak milyen 

szerepet töltenek be a Magyar Olimpiai Bizottság működésében. A szünet után Farkas 

Péter az MSTT EU Szakbizottság elnökének moderálásában kerekasztal beszélgetésre 

került sor, melyen a látvány-csapatsportok főtitkárai és az MLSZ gazdasági igazgatója 

vett részt. A konferenciáról beszámoló olvasható még a 

http://www.mob.hu/konferencian-osszegzik-a-tao-tamogatasi-rendszeret honlapon is. 

- Az idei év harmadik konferenciáját Balmazújvárosban rendeztük a Sportinnovációs 

Szakbizottság szervezésében a „Sport, mint összekötő erő” címmel. A rendezvény 

helyszíne, a város emblematikus épülete a Semsey Kastély díszterme volt, mely méltó 

hátteret biztosított a szakmai összejövetelnek. A konferencia díszvendége Szász Jenő, 

a Nemzetstratégiai Kutató Intézet elnöke volt, de megtisztelte rendezvényünket a 

város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is. A konferencia céljáról, 

http://www.mob.hu/ifjusagi-olimpiai-visszatekintes-a-nyerges-mihaly-emlekkonferencian
http://www.mob.hu/ifjusagi-olimpiai-visszatekintes-a-nyerges-mihaly-emlekkonferencian
http://mstt.hu/?p=1455
http://mstt.hu/?p=1455
http://www.mob.hu/konferencian-osszegzik-a-tao-tamogatasi-rendszeret
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előadóiról a Társaság honlapján is olvasható beszámoló a http://mstt.hu/wp-

content/uploads/A_sport_mint_osszekoto_ero.pdf. linken. 

Elmondhatjuk, hogy az elhangzott előadások tartalma, hangulata teljes mértékben 

megfelelt az előzetes elvárásoknak. 

- Társaságunk éves beszámoló Közgyűlését április 23-án tartottuk a Magyar Sport 

Háza földszinti előadójában. A Közgyűlésen és az előtte megtartott elnökségi ülésen a 

tagok egyhangúan elfogadták a Magyar Sporttudományi Társaság 2014. évi 

gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló beszámolót.  

-  A Közgyűlés napjára 13.00-tól szerveztük meg a Sportjogi Szakbizottság, “Sportjog 

a kulisszák mögött, avagy ami csak a kisbetűs részben található” című szakmai 

konferenciáját, azzal a nem titkolt célból, hogy így talán nagyobb számban tudnak 

részt venni az érdeklődő tagjaink, mind a Közgyűlésen, mind az azt megelőző érdekes 

témákat érintő konferencián.  

- Az Európai Elhízás Napja alkalmából a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar 

Elhízástudományi Társaság közösen rendezte meg a „Mérlegen az energia-

egyensúly” című tudományos konferenciáját, május 16-án, a Magyar Sport Házában. 

A rendezvényre szombat délelőtt került sor, de ennek ellenére a hallgatók teljesen 

megtöltötték az előadóterem széksorait. A konferencián az előadók górcső alá vették 

az energia-egyensúly elméletét és gyakorlatát, előadások hangzottak el a táplálkozás, a 

hidratáció, az étrend-kiegészítők, a fizikai aktivitás energiamérlegben betöltött 

szerepéről. Társaságunk képviseletében: A szubjektív egészség megítélés és az elhízás 

- a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja” rizikókérdőíve alapján, 

címmel hangzott el előadás, melyben több mint 15 000 ember 2014-ben elvégzett - a 

fizikai aktivitás és az egészségi állapot - felmérésének eredményeit mutatták be. 

-  Az év legnagyobb hazai sporttudományos rendezvényét a XII. Országos 

Sporttudományi Kongresszust június első hétvégéjén - csütörtöktől szombatig - 

Egerben tartottuk. A rendezvényre közel 120 előadás kivonat és 150 regisztráció 

érkezett. A kongresszusnak az Eszterházy Károly Főiskola „A” épülete, a Líceum 

szolgált kiváló helyszínül. A háromnapos tudományos rendezvényen az ország szinte 

minden részéből érkeztek előadók a sporttudománynak a fizikai teljesítményben és az 

egészség megőrzésben betöltött szerepével foglalkozó tudományterületekről. A 

konferencia fővédnökei: dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár, dr. Liptai 
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Kálmán az Eszterházy Károly Főiskola rektora és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai 

Bizottság elnöke voltak.  

A kongresszus első napja plenáris előadásokkal kezdődött, ahol a hazai sporttudomány 

jeles képviselői mellett a társszakmák tagjai is jelen voltak. A szervezők nevében a 

K+F+I, vagyis a kutatás, a fejlesztés és az innováció jegyében kértük fel az előadókat, 

hogy számoljanak be saját szűkebb kutatási eredményeikről. Így előadás hangzott el az 

egri Főiskolának a hazai tudományos életben betöltött szerepéről Liptai Kálmán rektor 

úr tolmácsolásában. Egy innovációs eszközfejlesztésről számolt be Társaságunk 

elnöke, mely a bélmotilitás mérésén keresztül non-invazív módon jelzi a stressz 

mértékét. Merkely Béla professzor úr, a modern képalkotó eljárások hatékonyságáról 

számolt be sportolók szív és érrendszeri vizsgálatánál. Halmy Lászlóné Eszter a 

Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezetője a testedzés, a fizikai aktivitás 

szerepét mutatta be az elhízás kezelésében, Szabó Tamás révén betekintést 

nyerhettünk a sportolók vizsgálatánál alkalmazott új diagnosztikai irányzatokról és az 

új eljárások felhasználásáról is. Érdekes volt a sportjátékok terén a teljesítménynövelés 

és a teljesítménykövetés innovatív lehetőségeit bemutató előadás is, melyet Mocsai 

Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora tartott. 2014-ben zárult az Országos 

Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP), melynek eredményeiről szintén 

hallhattunk beszámolót Martos Évától a Magyar Sportorvos Társaság elnökétől, de 

betekintést nyerhetünk a sportnak a rehabilitációban betöltött szerepéről is Klauber 

András (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) előadásában. Nagy érdeklődésre 

tartott számot egy másik érdekes témakört felölelő előadás is, mely sporttudományi 

szempontból vizsgálta sportolók, edzők, sportvezetők döntéseit, az előadó Sterbenz 

Tamás a Sportmenedzser Szakbizottság elnöke volt.  

      A plenáris szekciót egy egri előadó prezentációja zárta, melyből megtudhattuk, hogy 

manapság milyen sportkoncepció és sportfejlesztés zajlik Eger városában és az egri 

Főiskolán, az előadó az idei Kongresszusunk háziasszonya Bíró Melinda volt. 

A csütörtöki plenáris ülés után két szekcióban (társadalomtudományi és 

természettudományi) előadásokkal folytatódott a tudományos tanácskozás. A három 

napon keresztül zajló kongresszuson összesen 80 szóbeli előadás hangzott el a 

legkülönbözőbb témakörökben. A teljesség igénye nélkül: sport és egészség; 

sportorvoslás; prevenció-rehabilitáció; sportpedagógia; sportpszichológia; 

sportgazdaság; sport innováció; sport és társadalom; olimpia-versenysport.  
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A kongresszus zárónapján, szombaton 32 ún. e-poszter (rövid szóbeli előadás) 

bemutatóra került sor. 

Az egri sporttudományi kongresszuson, - amely rendezvényünk révén három napra a 

magyarországi sporttudományi élet fókuszába került – megközelítőleg 200 regisztrált 

sportszakember vett részt.  

A szakmai előadások szünetében a hallgatóság számos érdekes kiállító és támogató 

termékeivel, eljárásaival ismerkedhetett meg. 

Az MSTT, immár ötödik éve folyamatosan közreműködik a „Exercise is Medicine” 

világméretű kezdeményezés hazai megalapozásában és fejlesztésében. A hazai 

program szakmai irányítását végzők fő célja az egészségmegőrzés, a fizikai fittség, az 

egészséges életmód népszerűsítése, különösen a tanulóifjúság körében. A fejlett 

egészségügyi és sportkultúrával rendelkező európai országokban a mozgással történő 

gyógyításnak, betegségmegelőzésnek évszázados gyökerei és korszerű gyakorlatai 

vannak a gyógytornától kezdve különböző mozgás- és sportterápiákig. A háttér tehát 

Európában és hazánkban is adottnak tűnik a testmozgás gyógyszerként történő 

alkalmazásához. Ebben a témakörben hangzott el a legtöbb előadás mind társadalmi, 

mind természettudományi szempontból. A http://mstt.hu/wp-

content/uploads/XII_Sporttudomanyi_Kongresszus-Programfuzet.pdf  linken 

olvasható az elhangzott előadásokról, míg az előadás kivonatok a Magyar 

Sporttudományi Szemle 2015/2 számában tekinthetőek meg. 

A kongresszust megelőző sajtótájékoztató keretében került sor három együttműködési 

megállapodás aláírására is, Társaságunk elnöke és az Eszterházy Károly Főiskola 

rektora, a Magyar Sportorvos Társaság és a Magyar Elhízástudományi Társaság 

vezetője között. A Kongresszusról készült beszámolót a következő link - 

http://www.tveger.hu/sporttudomanyi-kongresszus/ - alatt is meg lehet tekinteni.  

- Július 22-25-én rendeztük meg Budapesten a NOVOTEL Budapest Kongresszusi 

Központban a X. Nemzetközi Motor Control konferenciát (Progress in Motor 

Control X. címmel)  

A rendezvényre, - melynek egyik szervezője és támogatója az MSTT és fővédnöke 

Lovász László az MTA elnöke - rendkívüli előadók érkeztek a világ minden tájáról, 

akik plenáris előadások keretében számoltak be a legújabb kutatási eredményeikről. A 

nagy érdeklődést jelzi, hogy öt kontinensről és 33 országból érkeztek kiváló kutatók és 

nagy nemzetközi szervezetek vezetői is. Több mint 170 regisztráció érkezett az ezen a 

http://mstt.hu/wp-content/uploads/XII_Sporttudomanyi_Kongresszus-Programfuzet.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/XII_Sporttudomanyi_Kongresszus-Programfuzet.pdf
http://www.tveger.hu/sporttudomanyi-kongresszus/
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területen dolgozó kutatók részéről. Örvendetes tény, hogy számos ezen a területen 

dolgozó magyar érdeklődő is részt tudott venni a nagy sikerű rendezvényen. A 

részletes program olvasható www.pmc2015.org honlapon.  

Október 7-én kettős könyvbemutatót tartottunk a Magyar Sport Háza 

földszinti tárgyalójában. Az esemény során egyrészt egy sporttörténeti könyvet 

ismertettünk, mely „Olimpia álom a Radnai-havasokban ” címet kapta. A kiadvány az 

1940-1944 között kivitelezett magyar olimpiai sí központ tervezéséről és építésének 

történetéről szól, és a Magyar Napló kiadásában jelent meg. 1940-ben Európa egyik 

legnagyobb téli sí központjának felépítését határozta el az akkori magyar sportvezetés, 

és a háború ellenére óriási összegeket fordítottak arra, hogy lesiklópályákat, Európa 

legnagyobb síugró trambulinját, sporthotelt és kabannákat építsenek fel. Sajnos a 

második világháború vége meghiúsította a terv kivitelezését, sohasem folytatták az 

építkezést.  

A másik bemutató a Magyar Sporttudományi Füzetek XIII. kötetének ismertetője 

volt „Bababarát sportkocsizás ” címmel. A kiadvány a sportos, egészséges életmód 

megtartására hívja fel olvasmányos formában a figyelmet abban az életszakaszban, 

amikor sok szülő kicsit elhanyagolja ezt a tevékenységet, arra való hivatkozással, hogy 

a kicsi gyermekkel ez nem könnyen valósítható meg. A kötet ennek a gondolatnak a 

cáfolatával foglalkozik. 

Az október második felére terveztük SportInnovációs Ősz 2015 konferenciánkat „A 

döntési és elemzési technikák alkalmazása a sportági eredményesség érdekében ” 

témakörben. Teltházasnak ígérkezett a rendezvény, hiszen több mint 100-an 

regisztráltak előzetesen a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc Termében tervezett 

konferenciára. A Konferencia sajnos elmaradt, hisz szomorúan hallgattuk az aznapi 

reggeli híreket: leégett a TF sportcsarnoka és a magyar sporthírességek 

tenyérlenyomatait is falain viselő Aula.  Az elmaradt konferenciát ebben az évben 

február 19-én tervezzük megrendezni.  

November 12-én, az első magyar olimpiai győztes halálának 60. évfordulója 

alkalmából tartottunk emlékkonferenciát „Hajós Alfréd, a polihisztor” címmel. A 

rendezvénynek a Magyar Sport Háza földszinti előadója adott otthont.  A nagyszámú 

hallgatóság előadást hallhatott többek között a kor, a századforduló sportjáról, az első 

magyar olimpiai győzelem körülményeiről, Hajós Alfréd építészeti munkásságáról és 

a katonai mundérban töltött időszakáról. A nagysikerű konferencián sokakban 

http://www.pmc2015.org/
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megfogalmazódott, – ami szerepel is 2016.-ra vonatkozó terveinkben – jó lenne egy 

kötetben olvasni is az elhangzottakról. Ennek az igénynek, elvárásnak a 2016.-os év 

első felében tervezünk megfelelni. Elkezdődtek az előkészületek, és felkértük a 

szerzőket is az anyagok írásba foglalására. 

December elején – immár harmadik alkalommal – tartattuk a „Fiatal Sporttudósok 

Országos Konferenciáját”. A négy évvel ezelőtt elkezdett kezdeményezés, miszerint 

országos kongresszusunkon külön szekciót szerveztünk a fiatal sporttudósok számára, 

úgy látszik beérett. Az idei 36. éven aluliak számára rendezett seregszemlén 25 

előadást hallhatott a szépszámú hallgatóság a legkülönbözőbb tudományterületekről a 

sportkardiológiától a sportjog és a sportgazdaságon keresztül az iskolai testnevelésig. 

A prezentációk között számos, alapkutatásról szóló tudományos előadást is 

hallhattunk. Az előadók közül hárman – kiírásunknak megfelelően és segítségünkkel – 

részt vehetnek a Bécsben megrendezendő 2016. évi ECSS, azaz az európai 

sporttudományos kongresszuson. Ezzel is szeretnénk elősegíteni fiatal tagjaink 

nemzetközi sporttudományos rendezvényen való kedvezményes részvételét. A 

nagyszámú előadóval megtartott konferenciánk sikerében talán az is szerepet 

játszhatott, hogy 2016-ben lehetőséget teremtünk egy külön, önálló tanulmánykötetben 

az elhangzott előadások anyagából, illetve egyéb vizsgálatokból írt cikkek 

megjelentetésére. A kiadvány, a Magyar Sporttudományi Füzetek sorozatban a 

Magyar Sporttudományi Szemle különszámaként fog megjelenni elképzelésünk 

szerint. A kiadvány lektorált lesz. 

A fiatal sportkutatók rendezvényére a szintén hagyományosnak tekinthető, immár X. 

Nemzetközi Karácsonyi Sporttudományi Konferenciával egy időben, Szombathelyen 

került sor. 

Az elmúlt év decemberében még két tudományos eseményére került sor. December 

10-én a Magyar Sport Házában került sor telt ház előtt a magyar sportkultúra 

eszmerendszerének nyomában eredő kiváló előadókat, köztük három olimpiai 

bajnokot, és többszörös válogatott, kiváló labdarúgót is felvonultató konferenciára. A 

sikeres rendezvény kapcsán idén tervezzük a téma folytatását más sportágakban is. 

 A Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottságának 

szervezésében december 17-én a Magyar Kézilabda Szövetség új központjában került 

megrendezésre Társaságunk évzáró rendezvényére. A konferencia révén a szervezők 

új innovatív utakat kívántak megnyitni.  
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A szakbizottság vezetőjének elképzelése szerint különböző sportágakkal, sportági 

csoportokkal, sportterületekkel kezdeményez párbeszédet - közös együttes 

gondolkodást - bízva abban, hogy legmodernebb lehetőségek, ötletek termékenyítően 

hatnak a sportági adaptációkra, a problémák és megoldások kreatív keresésére, 

megvalósítására. A rendezvény keretében a szakbizottsági állandó tagjai mellett 

kiemelkedő érdeklődésre számot tevő témák és kiváló előadók illetve vendégek 

biztosították a sport területén megvalósuló innovációk áttekintését. A Magyar 

Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottságának évzáró eszmecseréje 

rendkívül izgalmas témákat érintett. A Szakbizottság megalakulás óta már több mint 

200 előadónak és témának biztosított megjelenést, öt országos konferencia, jelentős 

számú eszmecsere és kerekasztal-beszélgetés formájában. 

Pályázatokon keresztül tudtuk támogatni a hagyományos, idén Debrecenben 

megrendezett Mozgásbiológiai konferenciát, és a hazánkban megrendezett Európai 

Sportszociológiai Konferenciát elősegíteni. 

3. Kiadványok  

  
A társaság arculatát meghatározó lektorált tudományos folyóirat, a Magyar 

Sporttudományi Szemle 2015. évben is négy alkalommal jelent meg. 

A 2015. évben a tagság körében méltán népszerű és igényelt SPORTTUDOMÁNYI 

HÍRÚJSÁG online formában szintén négy alkalommal jelent meg. A hírlevél olyan 

aktuális társasági és sporttudományi híreket, anyagokat tartalmaz magyar nyelven, 

amelyek terjedelmüknél és jellegüknél fogva nem férnek be a Magyar Sporttudományi 

Szemlébe.  

A Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei sorozatban jelentettük meg a 

Progress in Motor Control nemzetközi konferencia előadás kivonatait tartalmazó angol 

nyelvű kötetet. Megjelentettük dr. Olexo Zsuzsa tagtársunk által írt „Bababarát 

sportkocsizás” című szakmai kiadványt. A Magyar Sporttudományi Társaság 

szakkönyvei sorozatban nyomtatásra előkészítettük Bánhidi Miklós által írt „Vízi és vizek 

menti turizmus alapjai” című kötetét, illetve a Rekreológia című szakkönyvét. 
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4.  Nemzetközi program 

 
Az MSTT kiemelten fontosnak tartja továbbra is, döntően fiatal sportszakembereinek 

részvételét, Európa és a világ legjelentősebb sporttudományi megmérettetésein és így 

lehetőségeinken belül kiemelten támogattuk részvételüket 2015-ben is.  Támogatásunkkal 

tudott részt venni egyik fiatal kutatónk az Argentínában megrendezett Pánamerikai 

Interdiszciplináris Sporttudományi Kongresszuson, egy másik PhD hallgató az USA-ban 

tudott tapasztalatokat gyűjteni egy motorikus szabályozással foglalkozó nemzetközi 

konferencián, míg egy másik tagunk Dublinban egy sportgazdasággal foglalkozó 

nemzetközi konferencián gyűjthette a tapasztalatokat. A természetes személyeket tömörítő 

legnagyobb európai sporttudományos szervezet, az Európai Sporttudományi Kollégium 

(ECSS) 20. Kongresszusát 2015. június 24-27 között a svédországi Malmöben tartotta 

meg. Ezen a rendezvényen két fiatal sportkutatónkat támogattuk a regisztrációs díj 

átvállalásával, akik így segítségünkkel tudtak részt venni és előadást tartani az egyik 

legnagyobb európai sporttudományi rendezvényen. 

         

5. Együttműködés és koordináció 

 
A Társaság eredményes tevékenysége szempontjából kiemelt stratégiai partnereink: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), 

Testnevelési Egyetem (TF), MTA Orvosi Tudományok Osztálya és annak sporttudományi 

albizottsága, az MTA Pedagógiai bizottság szomatikus-nevelési albizottsága, az MTA 

regionális bizottságainak sporttudományi munkacsoportjai, Magyar Sportmúzeum, 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi (OGYÉI). Továbbá a budapesti és a 

vidéki felsőoktatási intézmények testnevelési és sporttudományi intézetei, szervezetei 

(Szeged, Győr, Pécs, Szombathely, Veszprém, Nyíregyháza, Eger, Debrecen).  

        Együttműködő partnerek: társ- és szaktudományi szervezetek, oktatási intézmények, 

tudományos társaságok, továbbá a jelentősebb országos sportági szakszövetségek, „Coca- 

Cola Testébresztő Program” stb.  

 

Budapest, 2016. január 19. 

 

 

                                                                                                                     dr. Szőts Gábor 
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