A Magyar Sporttudományi Társaság 2016. évi tudományszervezési és
fejlesztési programjának szakmai beszámolója

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság és a Magyar
Sporttudományi Társaság között 2016. május 31-én köttetett 9218-4/2016 számú támogatási
szerződés szerint az MSTT 2016. évben is − a korábbi évek gyakorlatától eltérően − erősen
redukált 26,6 millió Ft támogatást kapott a 2016. évi sporttudománnyal kapcsolatos szakmai
feladatainak ellátására. A sportszakmai feladatok, a támogatási szerződés mellékletében
megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében egyéb bevételek forrásául a pályázati
tevékenységből, szponzori támogatásból illetve a saját bevételből vártunk támogatást. Az
állami támogatás csökkentett mértéke, az elmúlt évekhez hasonló kései szerződéskötés, ennek
következtében a pénzügyi támogatás az éves országos kongresszusunkkal egy időben való
megérkezése szerencsére 2016. évben még nem okozott áthidalhatatlan likviditási gondot az
év elején társaságunk számára. Ezen gondokat a meglévő korábbi pályázati források
átcsoportosításával, a korábbi években felhalmozott céltartalék nagymértékű felhasználásával
tudtuk csak orvosolni, áthidalni. Azonban 2017. évben ezek a likviditási gondok halmozottan
jelentkezhetnek, hiszen az év első harmadában, felében is el szeretnénk látni
alapszabályunkban rögzített feladatainkat, vállalásainkat és működnünk is kell. Ezen
gondokat tetézheti, hogy aranyfokozatú támogatónk jelezte, hogy szponzori politikájuk
stratégiai irányváltása következtében az eddigi pénzügyi támogatás valószínűsíthetően ebben
az évben már nem áll rendelkezésünkre.
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A 2016. évben a támogatási összeg elszámolásához készített szakmai beszámolót
az alábbiakban adom meg:
Az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával kötött szerződésünk 2.1 pontja szerint a
pénzügyi támogatás a sporttudománnyal kapcsolatos szakmai programok megvalósításával
összefüggő feladatok ellátására, valamint működési költségek támogatására − a támogatási
szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően − használható fel.
A Magyar Sporttudományi Társaság 2016-ban ünnepelte megalakulásának 20.
évfordulóját, így Társaságunk elnöksége és közgyűlése ennek megfelelően állította össze és
hagyta jóvá sportszakmai programunkat 2016-ra.
Az elnökség és a közgyűlés által jóváhagyott és a támogatási szerződés mellékletét
képező adatlap alapján a 2016. évi kiemelt sportszakmai feladatok részletesen:
1. Társaságunk középtávú stratégiájában, fejlesztési programjában megfogalmazottaknak
megfelelően, annak teljesítése céljából 2016-ban is írjunk ki tagjaink tudományos
kutatómunkáját segítő pályázatokat:
- külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel támogatására, elsősorban a
regisztrációs, utazási és szállásköltségek átvállalásával, ezekhez való hozzájárulással.
- hazai szervezésű szakmai rendezvények támogatásával;
- tagjaink sportszakmai munkájának elősegítése céljából szakkönyvbeszerzési pályázat
kiírásával;
- tagjaink publikációs tevékenységének elősegítése céljából az „ún.” fizetős
szaklapokban való megjelenéshez való hozzájárulásra írtunk ki pályázatot.
2. Sporttudományi

kutatások

fejlesztési

irányainak

és

kutatási

módszereinek

meghatározása alapján, a társadalom és a természettudomány szempontrendszer
kiterjesztése, kiemelten és különös tekintettel az „MOZGÁSGYÓGYSZER”
világmozgalom

magyarországi

adaptálására:

a

sport

és

a

fizikai

aktivitás

magyarországi dimenzióinak, társadalmi befogadásának további feltárása céljából:
- a program megvalósításának és hazai megismertetése érdekében közvetlen
részvétel 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 szakmai konferenciákon, szakmai kiadványok formájában,
- az elmúlt években bekapcsolódtunk a „Magyarország átfogó egészségvédelmi
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szűrű programja” méréssorozatba, amely részére két évvel ezelőtt nemzetközi példák
felhasználásával a fizikai inaktivitást felmérő kérőívet állítottunk össze a szűrésre
jelentkezők mozgással kapcsolatos szokásairól. Ezen vizsgálat révén immár 27 000
ember adataival rendelkezünk, így ezen adatok felhasználásával, elemzésével, a kapott
eredményekről beszámolni a hazai és nemzetközi konferenciánkon;
- a

www.mozgasgyogyszer.hu

szakmai

honlapunk

folyamatos,

kétheti

tartalomfrissítése.
3. Hazai partnerkapcsolataink további bővítése, eredményességének továbbfejlesztése
több hazai egyetemmel, főiskolával, egyetemi, főiskolai karral és tudományos
társasággal kössünk együttműködési megállapodást.
4. Erősítsük és bővítsük nemzetközi kapcsolatainkat.
5. Fejlesszük a sporttudományi informatikai lehetőségeinket, korszerűsítsük azokat
hardver és szoftver szinten.
6. Tekintsük át elektronikus és papíralapú kiadványainkat, azok további fejlesztése annak
érdekében, hogy Társaságunk tevékenységét, tagjaink munkáját mind szélesebb körben
tudjuk népszerűsíteni, bemutatni.
7. Kísérjük figyelemmel az MSTT szakbizottságainak munkáját, vizsgáljuk felül
tevékenységüket, értékeljük munkájukat.
Tartsuk szinten a sporttudományi konferenciák, kongresszusok, sportszakember
továbbképzések számát és színvonalát mind a természettudomány, mind a
társadalomtudomány területén.
8. Bővítsük Társaságunk taglétszámát.
9. Szervezzük meg jubileumi közgyűlésünket és a XIII. Országos Sporttudományi
Kongresszust Szombathelyen.

A fentiekben leírtak alapján megvalósított programok:
1. Kutatási pályázatok, konferenciatámogatás, kutatás-fejlesztési irányok
A támogatási koncepciónknak megfelelően 2016. évben szakkönyv beszerzési,
tanulmányutak,

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 –
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nemzetközi konferenciákon és nemzetközi tanulmányúton való részvételét. Eddigi támogatási
filozófiánknak megfelelően elsősorban a regisztrációs, utazási és szállásköltségeket vállaltuk
át. Itt elsősorban július 6-9. között Bécsben megrendezett European College of Sport Science
(ECSS) sportszakmai rendezvényen való részvételét támogattuk elsősorban fiatal tagjaink
esetében. Tekintettel arra, hogy 2016-ban Brazília adott otthont az olimpiai és paralimpiai
játékoknak, így az ehhez kapcsolódó sporttudományos rendezvény is a távoli országban került
megrendezésre augusztus 31. - szeptember 4. között Sao Pauloban. Tagjaink közül ketten is,
előadás tartásával részt tudtak venni ezen a tudományos rendezvényen. A fentieken kívül is
számos nemzetközi konferencián tudtuk támogatni tagjainkat a regisztrációs, utazási és a
szállásköltségek átvállalásával.
2. Konferenciák, sportszakmai tanácskozások
A 2016-os jubileumi évben az 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: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ, „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrű programja, Magyar Olimpiai
Bizottság,

Magyar

Olimpiai

és

Sportmúzeum,

Testnevelési

Egyetem,

Magyar

Elhízástudományi Társaság, Magyar Sportorvos Társaság, Budapesti Corvinus Egyetem,
Magyar Fair Play Bizottság stb. közreműködésével.
2016-os évben megjelent szakmai kiadványok, megtartott és együttműködésben
megvalósított szakmai továbbképzések és tudományos konferenciák, kongresszusok
részletes bemutatása:
Az idei jubileumi évet – hisz Társaságunk 20 éve alakult – a hagyományoknak
megfelelően a Nyerges Mihály emlékkonferenciával kezdtük január végén. „Eredményjelző:
Magyar Sport 2015” címmel. A konferenciát Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora
nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket, ezután került sor a Nyerges emlékdíj átadására,
amit idén Laki László, szociológus – Nyerges Mihály korábbi munkatársa – és posztumusz
elismerésként Kovács Sándor, a TF egykori oktatója kapta. Az évnyitó konferencia a 2015-ös
év sportgazdasággal foglalkozó kutatásait foglalta csokorba. Az előadók között a TF
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munkatársai (Sterbenz Tamás, Géczi Gábor, Kassay Lilli, Gulyás Erika) mellett a Budapesti
Corvinus Egyetem (András Krisztina, Kynsburg Zoltán, Szabó Ágnes), a Széchényi István
Egyetem (Vörös Tünde), a Debreceni Egyetem (Perényi Szilvia) illetve a Magyar Olimpiai
Bizottság (Pignitzky Dorottya) és az Eurosport (Várhegyi Ferenc) is képviseltette magát. Az
előadások témakörei felölelték a siker, a versenyképesség, a turizmus, a létesítményfejlesztés,
a sportberuházások, az utánpótlás, a munkahelyi sport és települések sportstratégiájának
területeit. A konferencia zárásaként került sor az „Apák és fiúk” zenés estre, ahol az Ismerős
arcok zenekar alapítója Nyerges Attila adott hangulatos koncertet.
Januárban jelentettük meg Bánhidi Miklós tagtársunk tollából Társaságunk szakkönyv
sorozatának legújabb kiadványát, mely a „Rekreológia” címet viseli. Az ebben a témában,
magyar nyelven az első megjelent szakkönyv 170 oldalon keresztül taglalja a rekreáció
témaköreit.
Február 19-én tudtuk megrendezni a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc termében a
„DÖNTÉS és ELEMZÉS technikák felhasználása a sportági hatékonyság érdekében” című
konferenciát. A nagy érdeklődés mellett zajló konferenciát Koller Ákos nyitó előadása vezette
fel, aki az agy és a döntések kapcsolatáról tartott érdekes prezentációt. Ezt követően Mérő
László a TE Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont képviseletében a „Modellek
és makettek használata a döntésekben” témakörben tartott előadást. A következő előadó
Gergely István volt, aki a vízilabda válogatottnál alkalmazott döntési módszerekről számolt
be előadásában. Ezt követte Lénárt Ágota, aki a döntés és döntés-előkészítés gyakorlatát
pszichológiai aspektusból elemezte. Kállai Gábor a sakkban alkalmazott csapatgondolkodásra
helyezte a hangsúlyt prezentációjában. A következő előadásokban a csapatsportoknál
alkalmazott video és egyéb technikai elemzések bemutatására került sor. Nevezetesen, a
jégkorongsportban alkalmazott módszerekről Marton Tibor, a kosárlabdázásról Kálnoki Kis
Attila, a labdarúgásról Kovács István, míg a kézilabdázásról Berta Sándor számolt be. A mai,
modern labdarúgásban alkalmazott sporttudományi eljárásokról Schuth Gábor tartott érdekes,
tanulságos előadást. A záró prezentációt Sterbenz Tamás tartotta, aki a sportanalitika és az
intuíció címet adta bemutatójának.
A következő két – szintén nagy érdeklődésre számot tartó – konferenciánkat
workshop-ok keretében tartottuk a Magyar Sport Háza előadóiban három-három helyszínen
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egy időben, április közepén, illetve május elején a Rio-i Olimpiára való felkészülés jegyében.
A terítéken a sportpszichológia olyan témakörei voltak, mint: agresszivitás, asszertivitás,
mentális tréning-technikák, olimpiai felkészülés, önbizalom, érzelem és érzelemkontroll,
motiváció stb. Ezeken a konferenciákon is felmerült az igény, hogy minél többször, minél
több témában szervezzünk hasonló alkalmakat az edzői képzésre, hisz ez manapság sokszor
hiányzó láncszem a sportolói felkészítésben.
Május végén, Szombathelyen rendeztük meg az idén, 2016-ban megalakulásának 20. évét
ünneplő MSTT XIII. Országos Sporttudományi Kongresszusát. A rendezvény fővédnökei
Szabó Tünde, Sportért Felelős Államtitkár (aki egyben a nyitó előadást is tartotta), Borkai
Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, és Puskás Tivadar Szombathely megyei jogú város
polgármestere voltak. Az országos kongresszusra közel 130 előadói jelentkezés érkezett,
melyből 10 plenáris, 72 hosszabb és a többi ún. rövid szóbeli előadás (e-poszter) keretében
hangzott el. A háromnapos sporttudományos seregszemlén regisztrált résztvevők száma
meghaladta a 150 főt. A Kongresszusra nem regisztrált tagjaink a szokásos módon, postán
kapták meg a programfüzetet, mely egyben hagyományinknak megfelelően a Magyar
Sporttudományi Szemle idei második száma volt.
Az első nap délutánján, a plenáris előadások után tartottuk ünnepi Közgyűlésünket,
ahol elfogadásra kerültek az elmúlt évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolók. A
Közgyűlés talán legfontosabb bejelentése volt, hogy a Magyar Sporttudományi Társaság ez év
elejétől visszakapta a „közhasznú” minősítését.
A Közgyűlésen megemlékeztünk Társaságunk alapító tagjairól is. Az alapító tagok
közül számosan személyes jelenlétükkel is megtisztelték rendezvényünket, voltak azonban
olyanok is, akik már sajnos nem tehették ezt meg, rájuk rövid, néma fejhajtással emlékeztünk
és voltak olyanok is akik, egyéb fontos elfoglaltságuk vagy betegségük miatt nem lehettek
velünk. A még élő és jelen lévő alapító tagjaink emlékoklevelet és egy, ezen alkalomra
palackozott villányi bort kaptak elismerésünk jeléül. Az egyéb okokból távol maradóknak az
oklevelet természetesen eljuttattuk.
A jubileumi kongresszus alkalmából két új kiadvánnyal – a Sporttudományi füzetek
XIV. és XV. kötetével – gyarapítottuk szakkönyv sorozatunkat és leptük meg a regisztrált
kongresszusi résztvevőinket. Az egyik, döntően az elmúlt év december elején megtartott
szombathelyi III. „Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciáján” elhangzott
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előadások

szerkesztett, lektorált anyagából készített tanulmánykötet volt, mely egyben a Magyar
Sporttudományi Szemle idei különszáma is. A közel 400 oldalas kiadvány a „Sokszínű
Sporttudomány” címet viseli. A másik kiadvány szintén egy tavalyi konferencia apropóján
készült, hiszen az elmúlt év november 12-én emlékeztünk egy sikeres konferenciával Hajós
Alfrédra, az első magyar olimpiai győztesre, halálának 60. évfordulóján. A nagyon szép
kivitelű, tartalmas kötet a „Hajós Alfréd, a polihisztor” címet kapta, hisz Hajós Alfréd nem
csak kiváló sportoló és sportszakember, hanem kiváló építész is volt. A kiadvány képekkel,
dokumentumokkal nagyon gazdagon illusztrált és olyan, eddig még nem látható fényképeket,
mutat be, ami ez idáig csak a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban volt látható.
A 2016-os év első félévnek utolsó konferenciáját június 15-én rendeztük közös
szervezésben a Testnevelési Egyetemmel és a Magyar Edzők Társaságával. A téma: a
sporttudomány és az edzői gyakorlat volt. Köszöntőjükben mindhárom megszólaló kiemelte,
hogy most fordult elő először, hogy a három rendező szervezet, vagyis Társaságunk, a
Testnevelési Egyetem és a Magyar Edzők Társasága egy időben, egy helyen rendezett
konferenciát. Ez tulajdonképpen adta is magát, hisz a sporttudományról és az edzői
gyakorlatról szóltak az előadók és ezt is adtuk rendezvényünk címéül: „A sporttudomány és
az edzői gyakorlat”. A helyszín a Testnevelés Egyetem Hepp Ferenc terme volt, melynek
széksorai teljesen megteltek. Jelen voltak a társaság érdeklődő tagjain kívül a Kiemelt Edzői
Programban résztvevő szakemberek is. Az előadók között hallhattuk Farkas Annát, aki a
testalkat szerepéről beszélt és ennek jelentőségéről a sportolói kiválasztásban, ezt követte
Szabó Tamás előadása, aki az életkor és a sporttudomány lehetőségeit elemezte. A következő
előadók a konferencia témájának megfelelően arról értekeztek, hogy miképpen alkalmazható
egy gyakorló sportorvos (Komka Zsolt, kajak-kenu válogatott) és egy gyakorló mesteredző,
Szilárdi Katalin munkájában a legszorosabb együttműködés a sportolói egészség és
eredményesség szempontjait is figyelembe véve. Balogh László tolmácsolásában hallhattuk,
hogy milyen új elképzelésekkel, tervekkel kezdte meg munkáját Debrecenben a Debreceni
Egyetemen az újonnan alakult Sporttudományi Koordinációs Intézet. Zárásként két gyakorló
edző, sportszakember – Sós Csaba, úszás és Puskás Sándor, jégkorong – számolt be az új
sporttudományos eljárások alkalmazásáról sportágukban. A konferencia iránti szakmai
érdeklődést jellemzi, hogy a késő délutáni záráskor is még nagyszámú érdeklődő volt jelen,
hogy hallhassa az előadásokat.
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A Társaság megalakulásának 20. éves jubileumának jegyében az őszi konferenciáinkat
is úgy próbáltuk megszervezni, hogy a terítékre kerülő sporttudományi területek, témák
tükrözzék Társaságunk eddigi tevékenységét, és működésbeli alapelveit, célkitűzéseit. Ennek
jegyében került megrendezésre október 26-án a Testnevelési Egyetemen az „Innovációk a
sportban” című konferencia. Örvendetes tény, hogy olyannyira „túlteltek” a Díszterem
széksorai, hogy az oktatás átszervezésével a teremhez csatlakozó tantermet is meg kellett
nyitni. Köszönhető ez a nagyfokú érdeklődés az előadásra kerülő előadóknak és témáknak. A
konferencián előadást hallhattunk többek között Mocsai Lajostól a TF jövőjéről, Rácz
Leventétől a proprioceptív eszközök innovatív meghonosításáról a teljesítményfokozásban,
Dóczi Tamástól, aki a sportszociológia nemzetközi trendjeit mutatta be. Kiss Orsolya, aki a
Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájáról érkezett a
sportkardiológia és a terhelésélettan kapcsolatáról értekezett. Balogh László és Ács Pongrác a
Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemen folytatott innovatív kutatásokról tartott
beszámolót,

majd

következett

Bock-Marquette

Ildikó,

aki

szintén

a

Pécsi

Tudományegyetemről érkezett és tartott nagyon érdekes előadást a teljesítményfokozásban
rejlő új, molekuláris szintű perspektívákról. Majd, ezt követte Csizmadia Zoltán előadása, aki
egy új a légzéstechnika fejlesztésében rejlő lehetőségekről számolt be. Kozlovszky Miklós az
élettani paraméterek monitorozási lehetőségeit, míg Ispányi Márton a sportanalitikában rejlő
új módszerekről tartott előadást. A SportInnovációs konferencia keretében került aláírásra, –
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora és Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi
Társaság elnöke által – a már eddig is a gyakorlatban megvalósult tudományos
együttműködést szentesítő megállapodás.
Az 2016-os jubileumi évhez kapcsolódóan – amely egybeesett a 2016. év kiemelkedő
sportrendezvényével a magyar szempontból sikeres Riói Olimpiai és Paralimpiai Játékok
megrendezésével és egyben az első újkori Olimpia megrendezésének 120. évfordulójával –
rendeztük meg a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Olimpiai Bizottság közös
szervezésében 201. november 21-én egész napos sportszakmai konferenciánkat a Magyar
Sport Házában az OLIMPIA jegyében. Tekintettel arra, hogy a sporttudomány egy olyan
multidiszciplináris terület, amely nagyon sok szempontból foglalkozik tudományos
alapossággal és tudományos szempontból a sporttal, így célkitűzésünk a konferencia
megrendezésével, hogy az OLIMPIÁVAL is hasonló módon, vagyis sok szempontból
foglalkozzunk, különös tekintettel arra, hogy Magyarország pályázik a 2024-es Játékok
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megrendezésére is. Ezen célkitűzésünk alapján a konferenciának, is ezt a címet adtuk: ”Az
OLIMPIA sok szempontból”.
A konferencián, olyan témákat érintettünk neves és hiteles előadók tolmácsolásában,
két szekcióban, mint: az OLIMPIA története (Szabó Lajos), az OLIMPIAI eszme (Gombocz
János), a Riói OLIMPIA és Paralimpia eredményei (Fábián László, Tatár András) az
OLIMPIA és a Fair Play (Kamuti Jenő), az OLIMPIA és a dopping (Tiszeker Ágnes), az
OLIMPIA és a sporttudomány (Szmodis Márta). A délutáni szekcióban az OLIMPIA és a
gazdaság (András Krisztina), az OLIMPIA és a jog (Nagy Zsigmond), az OLIMPIA és a
média (Várhegyi Ferenc), az OLIMPIA és a magyar sport versenyképessége (Gulyás Erika),
OLIMPIA és a környezetvédelem (Dosek Ágoston) került napirendre, de volt előadás, amely
a jövő évi Győrben rendezendő EYOF 2017-et (Domanyik Eszter) és a Magyar Olimpiai
Pályázat 2024.

(Mizsér Attila)

mutatta be, zárásként az olimpia és az országmárka

(Princzinger Péter) került terítékre.

A rendezvény fővédnöki tisztségét dr. Sávolt-Szabó

Tünde az EMMI sportért felelős államtitkár asszonya és Borkai Zsolt a MOB elnöke vállalta.
Az idei év egyik záróeseménye volt a Magyar Sport Házában tartott a fiatal magyar
sporttudósok immár IV. Országos Konferenciája. A nagy érdeklődésre számot tartó
rendezvény időpontja december 3.-a volt, helyszíne pedig a Magyar Sport Háza földszinti
konferenciaterme. A három éve indított elgondolásunk helyességét mutatja az a nagy
érdeklődés, ami alapján az idei évben már 37 prezentáció hangzott el két szekcióban fiatal
tagtársaink előadásában. Szinte mindegyik testkulturális képzéssel foglalkozó intézmény
képviseltette magát a sporttudomány legkülönbözőbb területeiről. Így előadás hangzott el
többek

között

a

sportgazdaság,

sportmenedzsment,

sportpedagógia,

sportélettan,

sportpszichológia, sportkardiológia, sportinformatika, egészségfejlesztés témakörében. A
plenáris előadások a publikálás veszélyeiről, a TF könyvtári szolgáltatásairól és a magyar
tudományos művek táráról, illetve a szívfrekvencia variabilitás gyakorlati hasznosításáról,
jelentőségéről szóltak. Az országos konferencián a hallgatóság ingyenes regisztrációját tudtuk
biztosítani.
December 9.-én és 15.-én tartottuk az idei jubileumi év utolsó két sportszakmai
rendezvényét a SportInnovációs és a Játékelméleti Szakbizottság szervezésében a Modus
irodaházban és a Magyar Sport Háza földszinti előadójában, ahol a kézilabdasportban
megtalálható innovációk és labdarúgásunk szakmai kérdései kerültek terítékre neves hazai

9

szakemberek tolmácsolásában „Sportági innovációk a kézilabdasportban” és „Gondolkozz
másképp, avagy sikeres döntések a labdarúgásban” címmel.
Pályázatokon keresztül tudtuk támogatni a hagyományoson ősszel megrendezett,
immár 46., a Testnevelési Egyetemen megrendezett Mozgásbiológiai konferenciát, és a
Magyar Sportorvos Társaság jubileumi Kongresszusát.

3. Kiadványok
A társaság arculatát meghatározó lektorált tudományos folyóirat, a Magyar
Sporttudományi Szemle 2016. évben is négy alkalommal jelent meg.
A 2016. évben a tagság körében méltán népszerű és igényelt SPORTTUDOMÁNYI
HÍRÚJSÁG online formában idén két 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
Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei sorozatban Bánhidi Miklós által írt „Vízi és
vizek menti turizmus alapjai” című kötetét, illetve a „Rekreológia” című szakkönyvét. A
jubileumi kongresszusra került a regisztrált kutatók kezébe a „Sokszínű sporttudomány”
címet viselő és a tavalyi fiatal sportkutatók konferenciáján elhangzott előadások témájából
megírt tanulmánykötet, mintegy 400 oldal terjedelemben, illetve szintén egy tavalyi
konferencia anyagából írt kötet ”Hajós Alfréd a polihisztor” című kötetünk. A két új
kiadvánnyal már tizenötre bővült a Magyar Sporttudományi Füzetek sorozatunk száma.

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 2016-ben is. Támogatásunkkal
tudott részt venni két kutatónk az Brazíliában megrendezett, a mindenkori olimpiai
játékokhoz kapcsolódó Olimpiai Sporttudományos Kongresszuson, ahol előadást tartottak.
A természetes személyeket tömörítő legnagyobb európai sporttudományos szervezet, az
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Európai Sporttudományi Kollégium (ECSS) 21. Kongresszusát 2016-ban Bécsben tartotta
meg. Ezen a rendezvényen három fiatal sportkutatónkat támogattuk a regisztrációs díj
átvállalásával, akik így segítségünkkel tudtak részt venni és előadást tartani az egyik
legnagyobb európai sporttudományi rendezvényen. Az említetteken kívül pályázat keretében
tudtuk még támogatni további tagjaink részvételét európai sporttudományos rendezvényen a
spanyolországi Alicantében és Koppenhágában.

5. Együttműködés és koordináció
A Társaság eredményes tevékenysége szempontjából kiemelt stratégiai partnereink:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság (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
Olimpiai és Sportmúzeum, Magyar Sportorvos Társaság. Továbbá a budapesti és a vidéki
felsőoktatási intézmények testnevelési és sporttudományi intézetei, szervezetei (Szeged,
Győr, Pécs, Szombathely, Veszprém, Nyíregyháza, Eger, Debrecen).
2016-ban tudományos együttműködési, támogatási szerződést írtunk alá a Testnevelési
Egyetemmel, a már eddig is meglévő szoros együttműködésünk írásos szentesítéseként.
Együttműködő partnerek: társ- és szaktudományi szervezetek, oktatási
intézmények,

tudományos

társaságok,

továbbá

a

jelentősebb

országos

sportági

szakszövetségek, „Coca- Cola Testébresztő Program” stb.
Budapest, 2017. január 9.

Dr. Szőts Gábor
MSTT főtitkár
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