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Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 
2014. 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 (TÁMOP):  8 172e.-Ft 
- központi költségvetési szervtől és mindezek szerveitől (MOB) kapott támogatás:  25 907e.-Ft 
- közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege: 0.-Ft 

 
Budapest, 2014-12-31. 

 
 
 

B.) A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 2014. évi tevékenységének 
részletes bemutatása 

Az MSTT  
2014. évi tudományszervezési és fejlesztési programjának  

szakmai beszámolója  
 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság és a Magyar 
Olimpiai Bizottság közötti támogatási szerződés szerint az MSTT 30,3 millió.-Ft támogatást 
kapott a 2014. évi sporttudománnyal kapcsolatos szakmai feladatainak ellátására.  

2014. évre az MSTT elnöksége és közgyűlése által jóváhagyott tervezett 
kiemelt feladataink voltak: 
1. sporttudományi kutatások koncepciójának korszerűsítése, a fejlesztési irányok és 

kutatási prioritások meghatározása, közreműködés a tanulmányírási pályázat, 
szakkönyvvásárlási, külföldi tanulmányút, illetve konferencia látogatási pályázatok 
kiírásában és elbírálásában, különös tekintettel az „MOZGÁSGYÓGYSZER” 
program magyarországi kiterjesztésére;  

2. partnerkapcsolataink további bővítése, eredményességének továbbfejlesztése; 
3. nemzetközi kapcsolataink erősítése és bővítése; 
4. az elektronikus és papíralapú kiadványok, honlapok áttekintése, további fejlesztése; 
5. a sporttudományi konferenciák számának és színvonalának szinten tartása, mind a 

természettudományi, mind a társadalomtudományi területen; 
6. a XI. Országos Sporttudományi Kongresszus megszervezése, megrendezése. 

7. a 2014-2015. évre tervezett hazai és nemzetközi konferenciák, kongresszusok 
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előkészítése, tervezése, szervezése: XII. Országos Sporttudományi Kongresszus 2015, 
Eger; 3. European Initiative Exercise in Medicine Konferencia 2014, Budapest, 
Progress in Motor Control Konferencia 2015, Budapest, Fiatal Sportkutatók II. 
Országos Konferenciája, Szombathely 

 
 
Részprogramok 
1. Kutatási pályázatok, konferenciatámogatás, kutatás-fejlesztési irányok 

Az MSTT elnökségének/közgyűlésének jóváhagyásával támogatási koncepciónk 
volt, hogy szakkönyv beszerzési-, tanulmányírási-, konferencialátogatási-, és sportszakmai 
konferencia szervezésére pályázatot írtunk ki érvényes tagsággal rendelkező tagjaink részére. 
Így lehetőséget biztosítottunk a tagság azon tagjainak pályázati támogatás elnyerésére is, 
akiknek a PhD témavezetéshez ez elengedhetetlenül szükséges volt. A 2014. évbena korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően elsősorban a fiatal oktatók, kutató tagjainkat támogattuk 
nemzetközi konferenciákon és nemzetközi tanulmányúton való részvételében. A hazai 
rendezésű szakmai konferenciák, sportszakmai rendezvények szervezését támogató pályázat 
keretében támogathattuk más Társaságok rendezvényeit, amiben szervezőként Társaságunk 
tagjai kiemelt szerepet játszottak. Így összefoglalóan négy különböző területen támogattuk 
2014-ben a hazai sportkutatók sporttudományos tevékenységét, nevezetesen: 
szakkönyvbeszerzés, konferencialátogatás, szakmai konferenciaszervezés, tanulmányírási 
pályázat.  

Társaságunk Mozgásgyógyszer Szakbizottsága szerepet kapott a Magyar 
Sportmenedzser Társaság vezetésével zajló TÁMOP. 6.1.2-11/2-2012-0002 projekt 
megvalósításában, mint konzorciumi tag. A vállalt szakmai feladatokat a megvalósíthatósági 
tanulmányban Szakbizottságunkat érintő témakörök tekintetében maradéktalan teljesítettük, 
részt vettünk a kapott eredménynek lokális szinten való megismertetésében is. A projekt 
szakmai értéke rendkívüli helyet kapott a népegészségügy stratégiai alkotási, döntéshozási 
folyamatokban, másrészt megalapozhatja a sport, mint szektor pozícióját a jelenleg is 2014-
2020 középtávú fejlesztési programokban. 

A közös munka révén remélhetőleg hozzájárultunk az MST, mint konzorciumvezető 
kutatási munkájának országos szintű elismertetéséhez és további kutatások minőségi 
folyamatainak elindításához. 

Az MSTT képviseltette magát az OEFI (A mozgás éjszakája), az MST, a 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sportmenedzsment és 
Rekreációs Tanszékével közösen rendezett fizikai aktivitást népszerűsítő 
rendezvényeken/eseményeken is. 
 
2. Konferenciák, sportszakmai tanácskozások 

       Az 2014. évi Országos 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 TSK, 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Sportmúzeum, Dorog 
Város Egyesített Sportintézménye, Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok 
Osztálya, Testnevelési Egyetem, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Pécsi 
Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Magyar Fair Play Bizottság, „European 
Initiative Exercise in Medicine” Mozgalom stb. közreműködésével. 
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2014-es megtartott, tervezett és együttműködésben megvalósított szakmai 
továbbképzések és tudományos konferenciák, kongresszusok: 

- Január 16. „Mozgás=Egészség” országjáró konferencia, Dorog, József Attila 
Művelődési Ház 

- Január 23.  Nyerges Mihály emlékkonferencia: „Eredményjelző: Magyar Sport 2013” 
Semmelweis Egyetem TSK, Hepp Ferenc Terem 

- Március 13. „ A jó kormányzás”  a sportban tudományos konferencia, Semmelweis 
Egyetem TSK 

- Március 27. „A fair play ereje” társadalomtudományi konferencia 
Semmelweis Egyetem TSK 

- Április 16. „Alkalmazott sportpszichológia”, Semmelweis Egyetem TSK, (MOB 
közös) 

- Május 15. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek rendezése, Pécsi 
Tudományegyetem ETK (MOB közös) 

- Május 27. A doppingellenes szabályozás aktuális kérdései konferencia, Semmelweis 
Egyetem TSK (Sportjus Magyar Sportjogász Társaság, MOB közös) 

- Június 5-7. XI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Debreceni Egyetem, Agrár- 
és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen 

- Szeptember 15-16. A 3. Európai Mozgásgyógyszer Kongresszus „European Initiative 
Exercise in Medicine”, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 

- Szeptember 24.„A magyar egyetemi sport szerepe a nemzetközi egyetemi sport 
mozgalomban” dr. Frenkl Róbert Emlékkonferencia, Testnevelési Egyetem, Hepp 
Ferenc Terem (MEFS közös) 

- Október 8.„Gyakorlati sportpszichológia”, Magyar Sport Háza, Budapest 
- Október 29. „SportInnovációs Ősz 2014”, Konferencia, Magyar Sport Háza 
- November 5.„Kiskorú sportolók jogállása, jogvédelme és atipikus szabályozása, 

avagy amit a kiskorúak sportolásáról tudni kell” szakmai konferencia (Sportjus, MOB 
közös) 

- November 14. „Sport és Művészet”, magyar képviselet a szellemi 
olimpiákonTestnevelési Egyetem, Hepp Ferenc Terem 

- November 20.  MSTT Sportinnovációs Szakbizottsági konferencia,  „A mozgás 
szabadsága,  A szabadidősport társadalmi, gazdasági és egészségügyi megközelítései” 
című könyv bemutatója. Magyar Sport Háza 

- December 3. Fiatal Sportkutatók II. Országos Kongresszusa, Szombathely, Nyugat-
magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ 

Összesen tehát 11 saját és öt társrendezésű sportszakmai rendezvényt tartottunk 2014. 
évben  

 

A 2014-es évben tartott szakmai rendezvények részletes bemutatása: 

Az elmúlt év első konferenciáját Eredményjelző: Magyar sport 2013 címmel rendeztük 
meg január 23-án a TF Hepp Ferenc termében. A nagy létszámú hallgatóság körében 
megrendezett eseményen kilenc előadás hangzott el. A bevezetőt Sárközy Tamás professzor 
úr tartotta, aki köszöntője után vehette át az MSTT által alapított dr. Nyerges Mihály 
emlékdíjat, amit minden év elején az előző évben a magyar sportmenedzsment érdekében 
kifejtett kimagasló tudományos munka jutalmául az arra érdemesnek tartott szakembereknek 
osztunk ki. Az első szakmai előadást az egykori vízilabdázó a Budapesti Corvinus Egyetem 
professzora Magas István tartotta „Magyar sport a globalizált világban” témakörben. Őt 
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szintén egy sikeres vízilabdázó követte a pulpituson: Gergely István PhD hallgató, aki a „A 
menedzsment hatása a kimagasló sportteljesítményre a vízilabdában” témakörben saját 
példáján mutatta be ezt a „jó gyakorlatot”. Előadást tartott még Gulyás Erika, Géczi Gábor, 
Kassay Lili, Sterbenz Tamás a Semmelweis Egyetem, Sportmenedzsment tanszék 
képviseletében, András Krisztina a Corvinus Egyetemről, Perényi Szilvia a Debreceni 
Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar képviseletében, illetve Vörös Tünde 
egyetemi hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi 
Karáról.   

I. tavaszi eszmecseréjét az MSTT SportInnovációs Szakbizottsága február 27-én, 
a Magyar Sport Háza földszinti előadójában tartotta. Az első előadó Japánból a HOSEI 
Egyetemről érkezett ITO Mamoru személyében, aki a sportsérülések megelőzéséről és 
kezeléséről tartott érdekes, tanulságos előadást. Őt követte Németh András a magyar női 
kézilabda válogatott szövetségi kapitánya.  Előadásának a „Múlt tapasztalatai és a Jövő 
kialakításának tervei” címet adta és számolt be a hallgatóságnak az edzői munka 
kulisszatitkairól. Őt követte Stocker Miklós, a Magyar Asztalitenisz Szövetség főtitkára, aki 
Sportági sportirányítás elméletéről és gyakorlatáról tartott beszámolót. A záró előadást a 
Szakbizottság elnöke, egyben Társaságunk alelnöke Györfi János tartotta a „Stratégiai 
változások a magyar sportban 2014” témakörben. 

Következő szakmai konferenciánkat március 13-án a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar Hepp Ferenc termében a Magyar Jogász Egylettel közös 
szervezésében"Jó kormányzás" és sport címmel tartottuk. Az érdekes és aktuális téma sok 
érdeklődőt vonzott, hiszen előadást tartott Stumpf István alkotmánybíró „A jó kormányzás 
politikatudományi és alkotmányjogi értelmezése” címmel, Sárközy Tamás professzor a 
„Jogállami és/vagy hatékony kormányzás” témakörben, Sterbenz Tamás a közösségi döntések 
és a sport kapcsolatát taglalta, míg az utolsó előadó Veress Réka volt az EMMI nemzetközi 
referense volt és a sport jó kormányzásának európai uniós tapasztalatairól számolt be. 

Március 28-án a TF Hepp Ferenc termében rendeztük meg a Magyar Sporttudományi 
Társaság EU Szakbizottsága, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
Társadalomtudományi Tanszéke és a Magyar Fair Play Bizottság közös rendezésében a „Fair 
Play ereje” című konferenciánkat, ahol szép számú hallgatóság kaphatott betekintést 
előadóink jóvoltából ebbe a – amely nem csak szorosan a sport sajátja – témakörbe. Előadás 
hangzott el a Fair Play történetéről Hegedűs Zoltántól (OSC), a Fair Play és a Politika 
kapcsolatáról az ókori Olümpiában Kertész Istvántól (Eger, Eszterházy Károly Főiskola). 
Farkas Péter (MSTT, TF) a konferencia egyik szervezője a Fair Play társadalmi megítélése 
Magyarországon címmel tartott előadást. Ezt követően Vermes Katalin (TF) a konferencia 
másik szervezője „A fair play eszmény ellentmondásai: úri passzió vagy demokrácia-
modell?” címmel tartott előadást. Kenéz László (TF) a Győzelem látszata és valósága 
témakört járta körbe. Hideg Gabriella Pécsről a kenyai minta alapján a fair play 
jelentéstartalmát elemezte. A következő előadok a TF-ről érkeztek sorrendben Gál Andrea, 
Géczi Gábor és Dóczi Tamás. Előadásaik témája pedig a „Kétséges nem – kétséges fair play”, 
a „Fair Play a sportolóval és a szülővel szemben”, és a „Sport és fair play kérdései a hátrányos 
helyzetűek körében” címet kapták. A délutáni szekciót Szabó Lajos a Magyar Sportmúzeum 
igazgatójának előadása vezette be, aki egy magyar-román labdarúgó kiállítás példáján mutatta 
be a Fair Play erejét. A labdarúgás témájánál maradva Kassay Lili (TF) a mai hivatásos 
labdarúgásból merítette előadásának témáját, melynek címe: „Verseny és együttműködés az 
európai hivatásos klublabdarúgásban” címet viselte. Következett Zilinyi Zsombor egyetemi 
hallgató, aki a száguldás cirkuszába a Forma 1 kulisszái mögé tekintett a Fair Play 
szemszögéből. Őt követte Gombocz János professzor a TF-ről, aki a tisztességes játékra 
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nevelés néhány pedagógiai problémáját feszegette. Tanítható-e a fair play? tette fel a kérdést 
Hajdúné Tölgyesi Lídia etikapedagógus, a Magyar Sportetika Társaság képviseletében, és 
előadásában meg is adta rá a választ. Deregán Gábor a Magyar Fair Play Bizottság 
képviseletében, hasonló témát járt körül, nevezetesen, hogy átadható át a fair szellemiség a 
fiatal nemzedéknek. A fair play nyomában címmel egy volt kiváló kosárlabdázó Pankár Tibor 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége képviseltében a sportpszichológus 
szemszögéből vizsgálta ezt a területet. Németh Petra Debrecenből érkezett és a felsőoktatás 
területét érintette előadásában, mivel járulhat hozzá a Fair Play szellemiségéhez az ép és para-
, versenysportolókat illetően ez az oktatási forma, tette fel a kérdést és adott rá kimerítő 
választ. A közel húsz előadásból álló konferencia utolsó előadója Ádám Lilla 
projektmenedzser volt, aki a Nemzetközi Fair Play Bizottságot képviselte, előadásának címe  
„A fair play az Ifjúsági Olimpián” címet viselte.  Az előadásokat számos hozzászólás 
színesítette a hallgatóság soraiból.  

Április 16-án a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kara adott 
otthon Társaságunk és a Magyar Olimpiai Bizottság közös rendezésű szakmai 
konferenciájának, ahol több mint 160 regisztrált sportszakember vett részt. A téma az 
„Alkalmazott sportpszichológia” volt. A nagy sikerű konferenciát követően a hallgatóság 
részéről felmerült az igény egy gyakorlati konferenciára is, amit ősszel rendeztünk meg. Az 
előadások anyaga az MSTT honlapján is olvasható. 

Május 15-én az MSTT és a Magyar Olimpiai Bizottsággal közös rendezésű 
konferenciánkat ezúttal Pécsett rendeztük a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
közreműködésével.  Téma a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények szervezése volt. 
A konferencián számos a sikeres hazai nemzetközi sportrendezvények szervezésében részt 
vett előadó tartott színvonalas előadást. Az előadások anyaga a honlapon olvasható. 

Május 27-én a TF-en rendeztük meg a "A Doppingellenes Szabályozás Aktuális 
Kérdései : Avagy Bűncslekmény-e a DOPPING?" című szakmai konferenciát a 
SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság, a MOB, és a Magyar Antidopping Csoporttal 
közös rendezésben.  
 

Június 5-7-én Debrecenben a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar, mint társrendező házigazda közreműködésével tartottuk meg az idei XI. 
Országos Sporttudományi Kongresszusunkat. Az év legrangosabb hazai sporttudományos 
rendezvényén több mint 200 hazai és külföldi résztvevő regisztrált. A plenáris ülésen Pavlik 
Gábor professzor tartotta az első előadást és emlékezett meg Társaságunk korábbi elnökéről 
Frenkl Róbertről, aki idén töltötte volna be 80. életévét. A nyitó előadást követően egy angol 
nyelvű prezentációt hallhattunk prof. Breedveld Koen tolmácsolásában, aki Hollandiából 
érkezett. Előadásának témája a „Kihívások a nemzeti és az európai sporttudományoknak és a 
sportpolitika irányítóinak” volt. A következő előadó prof. Nábrádi András rektor-helyettes úr 
volt, aki a Debreceni Egyetem sporttudományi fejlesztési lehetőségeit taglalta. Egy 
napjainkban igazán aktuális előadás következett, melyet Ramon Llopis-Goig tartott, aki a 
valenciai Egyetemről érkezett. Előadásának címe és témája: Fókuszban az FC Barcelona és az 
identitás szimbolizmusuk. Szociológiai nézőpontból elemezte a spanyol labdarúgó kultúrát.  
Majd ismét Pavlik Gábor következett: előadásának témája az edzett szív és a hirtelen szívhalál 
volt.  A következőkben Társaságunk alelnökei tartottak érdekes, aktuális előadásokat. Szabó 
Tamás előadásának címe a „Diagnosztika az utánpótlás nevelésben” címet viselte, míg Györfi 
János a különböző sportterületek és a sportági fejlesztések kapcsolódási pontjait járta körül 
előadásában. A plenáris előadásokat Borbély Attila és Bács Zoltán előadásai zárták. 
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Mindketten a Debreceni Egyetem sportkoncepciójáról és annak szervezeti megvalósításáról 
tartottak előadást, megemlítve a sportközdász-képzés jövőbeni szerepét a felsőoktatásban.  

A kongresszus második napján 56 szóbeli előadás hangzott el két szekcióban, a témákat 
tekintve az előadások felölelték a sporttudomány teljes vertikumát. A kongresszus harmadik 
napján rövid szóbeli előadások keretében számoltak be a hazai sportszakemberek legújabb 
tudományos eredményeikről négy szekcióban. Az elhangzott e-poszter formában megtartott 
előadások száma meghaladta az ötvenet.  

2014 szeptember 15-16-án Budapesten tarthattuk az MSTT szervezésében, rendezésében a 
Magyar Tudományos Akadémián az Exercise is Medicine Magyarországon Program 
keretében a III. European Initiative for Exercise in Medicine európai Kongresszust, 
melyen 12 tudományos eladás hangzott el négy szekcióban a területet érintő legkülönbező 
témakörökben, kiváló előadók, szakemberek tolmácsolásában. A kongresszus fővédnökeként 
sikerült megnyernünk a magyar egészségügyért, a magyart sportért felelős államtitkárokat és 
a Magyar Olimpiai Mozgalom elnökét. Előadást tartott Jürgen Steinacker Németországból, az 
európai mozgalom elnöke, Mats Börjesson Svédországból, Brian Martin Svájcból, Luis 
Bettencourt Sardinha Portugáliából, Martine Duclos Franciaországból, Cornelia Rebholz 
Svájcból, Stjepan Heimer Horvátországból, Jennifer Coffeng Hollandiából, Apor Péter 
Magyarországról, Gertjan van Dijk Hollandiából, Winfried Banzer Németországból és Ronald 
Maughan Nagy-Brittanniából. Tóth Miklós Társaságunk elnöke számolt be az „Exercise is 
Medicine Program in Hungary” eddigi eredményeiről. A rendezvényt nagy médiavisszhang 
övezte, hisz a számos nyomtatott és on-line beszámoló mellett riportok hangzottak el a Civil 
Rádióban, a Katolikus Rádióban, híradást láthattunk a Világjátékok című műsorban és két 
teljes, önálló riportműsor készült a SPORT TV és a Hír TV csatornák részéről. A 
kongresszusi beszámoló és az előadások anyaga felkerült a honlapra.  

 
Október 8-án ismét közel 150 érdeklődő vett részt a Magyar Sport Háza összes 

előadótermében megrendezett Gyakorlati Sportpszichológia című konferenciánkon, 
folytatásaként a tavaszi hasonló témájú elméleti konferenciának.  

 
Október 29-én rendeztük, immár hagyományosnak tekinthető Őszi Sportinnovációs 

Konferenciánkat, amelynek szintén neves előadói voltak. A teljesség igénye nélkül: előadást 
hallhattunk Pasi Tuominen úrtól, a Finn Köztársaság magyarországi nagykövetétől, Csermely 
Péter akadémikustól, Mocsai Lajostól, Gombocz Jánostól, Tóth Miklóstól a Testnevelési 
Egyetem képviseletében, Bács Zoltántól Debrecenből, Szabó Lajostól és Szabó Tamástól a 
Nemzeti Sportközpontok képviseletében.  

 
November 5-én közös rendezésben a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Sportjus Magyar 

Sportjogász Társasággal sportjogi- és gyermekjogi konferenciát rendeztünk a MOM 
Kulturális Központ kupola termében. Témája a kiskorú sportolókkal szemben tapasztalt 
visszaélések jogi vonatkozásai volt. A konferencia címe: „Kiskorú sportolók jogállása, 
jogvédelme és atipikus szabályozása, avagy amit a kiskorúak sportolásáról tudni kell”. A 
Magyar Sporttudományi Szemle főszerkesztője Szmodis Márta nagy érdeklődésre számot 
tartó előadást tartott a gyermekkori életszakaszok biológiai, élettani hátteréről, és az ebben a 
korban a fiatalokra leselkedő veszélyekről.  

 
November 14-én a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc termében a „Művészet és az 

Olimpiai Játékok” témakör került napirendre a TF-fel és a Nemzeti Sportközpontok Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeummal közösen rendezett szakmai konferencián, melyet Földes 
Évának, az utolsó magyar szellemi olimpiai érmes születésének centenáriuma alkalmából 
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tartottunk. A konferencia keretében előadásokkal emlékeztünk meg a művészeti versenyeken 
legsikeresebb magyarokról is.   

 
„A mozgás szabadsága,  A szabadidősport társadalmi, gazdasági és egészségügyi 

megközelítései” című új kiadványt november 20-án mutattuk be a Magyar Sport Háza 
előadójában. A könyvbemutató keretében tartott előadást meghívott előadóként prof. Jay 
Coackley, aki a Coloradói Egyetemről (USA) érkezett. 

 
November 27-én egy munkaértekezletet szerveztünk az úszók, vízilabdázók, a műúszók 

és a búvár úszok felkészítésénél használatos hipoxiás tréning veszélyeiről. Fel kívántuk hívni 
a figyelmet a módszer veszélyeire, melynek alkalmazása a víz alatti úszás során jelentkező 
hipoxiás eszméletvesztés révén (ShallowWaterBlackout szindróma) sok esetben súlyos, 
életveszélyes állapotot idéz elő. A téma fontosságára való tekintettel a területet legjobban 
ismerő szakembereket hívtuk meg. Erről a jelenségről megjelent egy szakmai cikk a Magyar 
Sporttudományi Szemle 2014/3. számában. Az értekezletről egy állásfoglalást adunk ki, 
melyet eljuttatunk az illetékesekhez. 

 
December 3-án rendeztük meg Szombathelyen a Fiatal Sportkutatók II. Országos 

Konferenciáját. A rendezvény plenáris ülésén előadásokat tartottak a házigazda Nyugat-
magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ oktatói, a második részében 22 előadás 
hangzott el társaságunk 36. évét még be nem töltött fiatal kutatói tolmácsolásában a 
legszélesebb tématerületekről. Így hallhattunk nagyon érdekes előadást a teljesség igénye 
nélkül, többek között a magyar labdarúgás üzleti hátterétől, a nemzetközi és hazai rendezésű 
sportrendezvények hatásairól, az edzői munka hatékonyságának méréséről, az oszteokalcin 
gén polimorfizmus és a csontminőség összefüggéséről, vagy például a flexorhallucislongus 
izom szerepéről a gyaloglás gyorsítási szakaszában.  
Az előadók az ország legkülönbözőbb szegletéből érkeztek. A fiatal kutatók előadásainak 
kivonatait a Magyar Sporttudományi Szemle 2014/4. számában is megjelentettük. A 
konferenciát követő három napban zajlott le az MSTT támogatásával az immár IX. 
alkalommal megrendezett szokásos nemzetközi Karácsonyi Sporttudományos Konferencia a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi 
Intézet szervezésében ahol 16 országból mintegy 80 résztvevő érkezett.  

3. Kiadványok 

A társaság arculatát meghatározó folyóirat, a Magyar Sporttudományi Szemle 2014. 
évben négy alkalommal jelent meg. 

A 2014. évben a tagság körében méltán népszerű és igényelt SPORTTUDOMÁNYI 
HÍRÚJSÁG on-line formában 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 Szemlébe. A Magyar Sporttudományi 
Társaság szakkönyvei sorozatban támogattuk Takács Ferenc: A szellem olimpiai bajnoka 
dr. Mező Ferenc élete és munkássága című kiadványának megjelenését. 

 A Magyar Sporttudományi Füzetek sorozatban megjelentettük XI. füzetünket a 
IFJUSÁG - EGÉSZSÉG -SPORT címmel. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata 
általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében alcímű 124 oldalas tanulmánykötet 
Társaságunk Mozgásgyógyszer Szakbizottsága tagjainak munkáját reprezentálja. 
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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 2014-ben is.  A természetes 
személyeket tömörítő legnagyobb európai sporttudományos szervezet, az Európai 
Sporttudományi Kollégium (ECSS) 19. Kongresszusát 2014. július 3-5. Amszterdamban 
rendezte meg. Ezen a rendezvényen 6 sportkutatónk tudott részt venni és előadást tartani 
támogatásunkkal. 

Társaságunk Mozgásgyógyszer Szakbizottsága tagjai közül egy tagunk részt vett az idei 
ACSM's 61th Annual Meeting and 5rd World Congress on Exercise is Medicine®., 2014 
májusában megrendezett rendezvényén Orlandóban, USA. 

 A társaság megalakulása óta tagja a testnevelés és sporttudomány nemzetközi 
ernyőszervezetének, a Nemzetközi Sporttudományi és Testnevelési Tanácsnak 
(International Council of Sport Science and Physical Education, ICSSPE), amely ebben az 
évben Finnországban, Helsinkiben elnökségi és végrehajtó bizottsági és tisztújító ülést tartott, 
ahol társaságunk elnökét ismét beválasztották a Végrehajtó Bizottságba és így továbbra is 
képviselheti Magyarországot. 

Támogatni tudtuk egy tagunk részvételét az International Society of Motor Control (ISMC) 
idei szlovéniai rendezvényén. 

Az MSTT Sportmenedzsment Szakbizottságának két tagja támogatásunkkal vett részt egy 
holland sportszakmai konferencián Antwerpenben. 

2014 szeptemberében Budapesten tarthattuk Társaságunk szervezésében, rendezésében az 
Exercise is Medicine Magyarországon Program keretében a III. European Initiative for 
Exercise in Medicine (EIEIM) európai Kongresszust a Magyar Tudományos Akadémia 
Felolvasótermében. 

5. Együttműködés és koordináció 

   A Társaság eredményes tevékenysége szempontjából kiemelt stratégiai partnereink: A 
Magyar Olimpiai Bizottság, a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság, a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF), Magyar Tudományos Akadémia Orvosi 
Tudományok Osztálya, az MTA Pedagógiai bizottság szomatikus-nevelési albizottsága és 
annak sporttudományi albizottsága, az MTA regionális bizottságainak sporttudományi 
munkacsoportjai, Testnevelési Egyetem, Magyar Sportmúzeum, Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI). Továbbá a budapesti és a vidéki felsőoktatási 
intézményektestnevelési és sporttudományi szervezetei (Szeged, Győr, Pécs, Szombathely, 
Veszprém, Nyíregyháza, Eger, Debrecen).  

     Együttműködő és támogató partnereink: társ- és szaktudományi szervezetek, oktatási 
intézmények, tudományos társaságok, továbbá a jelentősebb országos sportági 
szakszövetségek, a „Coca- Cola Testébresztő Program”, a The Coca-Cola Europe stb.  

Budapest, 2015. január 2. 

                 Dr. Szőts Gábor 
                                                                                                               MSTT főtitkár  


