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Dr. Tóth Miklós, az MSTT elnöke köszöntötte a megjelenteket és szavazásra tette fel a 

kérdést: elfogadja-e a közgyűlés a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyeket, az 

egyhangú igen után ismertette a korábban meghirdetett napirendi pontokat: 

 

1. Beszámoló az MSTT 2016. évi közhasznú tevékenységéről. 

2. Beszámoló az MSTT 2016. évi pénzügyi gazdálkodásáról. 

3. Az Ellenőrző Bizottság elnökének 2016. évi beszámolója. 

4. Az MSTT 2017. évi tervezett szakmai programjának bemutatása. 

5. Egyebek.  

 

Az Elnök megkérdezte, hogy a megjelentek egyetértenek-e a napirendi pontokkal? Van-e 

valakinek hozzáfűzni valója? Majd szavazást kért az Elnök úr, hogy elfogadják-e a tagok a 

napirendi pontokat. 

 

Szavazás eredménye: egyhangú igen volt. 

 

Az Elnök felkérte a Főtitkárt, hogy tartsa meg beszámolóját az MSTT 2016. évi közhasznú 

tevékenységéről.  

 

Dr. Szőts Gábor főtitkár beszámolója elején ismertette azon – a 2016-ban a Közgyűlés által 

elfogadott – programpontokat, melyek mentén az elmúlt évben tevékenykentünk. Röviden 

beszámolt a 2016. évben megtartott 13 sportszakmai konferenciáról, rendezvényről és a 

jubileumi XIII. Országos Sporttudományi Kongresszusról, melyet Szombathelyen tartottunk. 

Elmondta, hogy közel 1300 regisztrált résztvevő volt az MSTT múlt évi szakmai 

rendezvényein, ahol több, mint 300 előadó tartott szakmai előadást. Öt jelentősebb 

konferenciát, köztük a fiatal magyar sporttudósok december eleji Budapesten megrendezett 

konferenciáját és az országos Kongresszust külön is kiemelte. A rendezvényeket 5 különböző 

helyszínen rendeztük meg, döntően a Testnevelési Egyetem és a Magyar Sport Háza 



előadótermeiben, illetve Szombathelyen. Ismertette, hogy a Társaság 4 különböző szakmai 

pályázatot írt ki tagjai számára. Bemutatta az elmúlt évben megjelent nyomtatott 

kiadványokat: két szakkönyv jelent meg a Társaság szakkönyvei sorozatban és két kötet a 

Társaság Sporttudományi Füzetek sorozatban. 2016-ban is négyszer jelent meg a Magyar 

Sporttudományi Szemle lektorált tudományos folyóiratunk, illetve kétszer jelentettünk meg az 

online kiadásban kiadott Hírújságot. A beszámoló után az Elnök megkérdezte, hogy a 

megjelentek egyetértenek-e a beszámolóval? Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Majd 

szavazást kért az Elnök úr, hogy elfogadják-e a tagok a főtitkár által ismertetett szakmai 

beszámolót. 

 

Szavazás eredménye: egyhangú igen volt. 

 

Tóth Miklós megköszönte a beszámolót, majd felkérte az Ellenőrző Bizottság elnökét dr. Gősi 

Zsuzsát, hogy tartsa meg beszámolóját az MSTT 2016. évi pénzügyi tevékenységéről.  

 

Dr. Gősi Zsuzsanna felolvasta a beszámolóját. Az MSTT gazdálkodásával kapcsolatban 

április 4-én végzett –  az Ellenőrző Bizottság általi –  iratbetekintés után mindent rendben 

találtak. Az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt a részletekről is. Megállapították, hogy 

2016-ban nagyon sok volt a szakmai területre fordított kiadás ezzel szemben a bevétel 

kevesebb volt, hiszen az állami támogatás nagymértékben csökkent, melynek következtében 

2016-ban a Társaság felhalmozott tartalékát jelentős mértékben felhasználta.    

 

Tóth Miklós megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?  Nem volt. Ő megjegyezte, hogy 8-

10 évvel korábban 70 milliós is volt a Társaság bevétele állami támogatásból, a mostani 26.6 

millióval szemben.  A Társaság keresi a pályázati lehetőségeket. Az állami támogatásból a 

sporttudomány és a sportegészségügy sem kap plusz pénzt valami oknál fogva. Tekintettel 

arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, így Elnök úr kérte, hogy fogadják el a tagok 

a 2016. évi beszámolót.  

 

Szavazás eredménye: egyhangú igen volt. 

 

A napirendi pontoknak megfelelően a továbbiakban Tóth Miklós felkérte a Főtitkár urat a 

2017. évi program ismertetésére. 

 



Szőts Gábor ismertette a már lezajlott és a tervezett konferenciákat (Eredményjelző 2016, 

„Régi idők focija” konferencia és az egyetemi sport történetével foglalkozó konferencia). A 

továbbiakban jelezte, hogy május végén lesz egy elhízás tudományi konferencia közös 

szervezésben a Magyar Elhízástudományi Társasággal, majd utána a XIV. Országos 

Sporttudományi Kongresszus Pécsett június 1-3. között.   A második félévben terveztünk az 

idősek sportjával, a sportolók szívfrekvencia variabilitásával, a TAO II. és a nők a sportban és 

a sportvezetésben, témakörben is szakmai konferenciát. Megrendezzük idén is a 

hagyományos sportinnovációs rendezvényünket, illetve december elején a Fiatal Sporttudósok 

konferenciáját, melynek  ismét Budapest fog otthont adni. 

 

A Főtitkár úr megjegyezte, hogy ebben az évben nagyon meggondoltan, feszesen kell 

gazdálkodnunk, mivel a korábban felhalmozott tartalékokat már feléltük. Örömteli fejlemény, 

hogy 2017-re magasabb támogatási összeget ígért a Sportért Felelős Államtitkárság, de még 

nincs aláírt szerződésünk. A pályázati munka fokozásával próbálunk túllépni a financiális 

gondjainkon, zárta beszámolóját Főtitkár úr. 

 

Tóth Miklós megköszönte a beszámolót. Megkérdezte, van-e valakinek hozzáfűzni valója 

vagy kérdése. Nem volt. Szavazást kért a 2017. évi program elfogadására. 

 

A szavazás eredménye egyhangú igen volt. 

 

Az egyebek napirendi pontban a XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus 

előkészületeiről számolt be a Főtitkár úr. Minden eddiginél több jelentkező van: 90 szekció 

előadás és 60 e-poszter (rövid szóbeli prezentáció) fog elhangzani a plenáris előadásokon 

kívül. A regisztráltak létszáma túllépte a 200 főt. A szervezés jól halad, bár az anyagi háttér 

még nem alakult ki teljesen. Néhány regisztrálót, illetve absztraktját kellett csak a 

Tudományos Bizottságnak elutasítani. Elhangzott még a beszámolóból, hogy a Társaság 

tudományos folyóiratának szerkesztősége, az előadások anyagából lektorált tanulmánykötetet 

kíván megjelentetni.  

 

Tóth Miklós a beszámoló után megkérdezte: van-e valakinek kérdése?  Több hozzászóló 

ehhez a témához nem volt. A továbbiakban az elnökségi ülésen elhangzottakról számolt be az 

Elnök úr, ahol írásban is javasolták, hogy a kongresszuson a poszter szekció a következő 



években, ne mindig szombatra essen. A szervező bizottság elnöke jelezte, hogy megfontolják 

a javaslatot.   

 

Györe István Finnországban vett részt egy konferencián a szívfrekvencia témában, ahol egy 

neves professzor a tervezett hasonló témájú konferencián tartott, nívós előadást. Felmerült, 

hogy esetleg hívjuk meg a mi rendezvényünkre is.   

Az MTA Tudományos Bizottságával Elnök úr fel kívánja venni a kapcsolatot abban az 

ügyben, hogy az MSTT is képviseltethesse magát. 

 

Nemes András a közelmúltban elhunyt professzor Istvánfi Csabára emlékezve 1 perces néma 

felállást kért, megemlékezve a magyar sporttudomány területén kifejtett évtizedes érdemeire. 

 

A tisztelgés után, mivel nem volt több kérdés vagy hozzászólás az Elnök úr bezárta a 

közgyűlést. 

 

Kmf. 

 

Bendiner Nóra 

jkv. 

 

 

Hitelesítők:  

 

Dr. Farkas Anna                                                                               Dr.  Györe István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


