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           A 2020-as évben a Magyar Sporttudományi Társaság tevékenységét a hazai 
sportszakmai Kutatások, sportszakmai Fejlesztések és az ehhez szorosan kapcsolódó 
Innovációk (K+F+I) jegyében kívánta végezni. A tevékenység fontosabb 
programpontjait, annak tervezetét a 2020. év első felében megtartott elnökségi ülés 
alkalmával az elnökség is jóváhagyta,  melyet a rendkívüli járványügyi helyzetre való 
tekintettel az Országos Sporttudományi Kongresszus ideje alatt megtartott közgyűlés 
– utólag – egyhangú határozatában is megerősített.  
A jóváhagyott programpontok alapján kerül bemutatásra a Társaság évi tevékenysége. 

1. A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) közel 700 tagot számlál, akik 
részére – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – tudományos kutató 
munkájukat segítő pályázatokat írtunk ki. A pályázatokat a rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokra való tekintettel még az év elő felében meg tudtuk 
hirdetni. A kiírt pályázatok révén sokrétűen kívántuk támogatni és 
kielégíteni azon igényeket, amelyekre a nagyobb volumenű hazai és európai 
unió által kiírt lehetőségek nem terjedtek ki. A pályázatokat egyrészt utazási, 
konferencia látogatási és tanulmányutakon való részvétel; 
sporttudományos témájú idegen és magyar nyelvű szakkönyvek beszerzése; 
kisértékű, a kutatások során felmerülő igények támogatása, mint például 
eszközök, reagensek, kittek beszerzése; idegen nyelvű szakmai 
folyóiratokban való cikk megjelentetésének támogatása; hazai 
sporttudományos konferenciák szervezéshez való hozzájárulás formájában 
kívántuk megvalósítani.  

         A megvalósulás terén, azonban – a kialakult vírus világjárvány okán, a 
pályázók besszükülő lehetőségei és azok megvalósulásának hiányában és 
ezzel összefüggésben – a beadott igények erősen redukált számban érkeztek, 
így ennek megfelelően nem tudtunk az elmúlt évek pozitív gyakorlatának 
megfelelően tevékenykedni.  

 
 
 
 



                                                                                                                                                                       

 

Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 

FŐTITKÁR 

Tel./fax: +36 1 460 6980 • Mobil: +36 30 991 0203 
Bankszámlaszám: 11705008-20450407 
E-mail: bendinora@hotmail.com 
Internet: www.sporttudomany.hu, www.mozgasgyogyszer.hu 

 
1.1.  A 2020. évben a tervezett külföldi sportszakmai konferenciák elmaradtak, 

illetve elhalasztódtak a 2021-es évre, a tanulmányi utakon való részvétel 
lehetősége megszűnt. Itt elsősorban a Sevilla-ban tervezett 25th European 
College of Sport Science (ECSS), a ACSM's Annual Meeting (USA) és a 
11th EIEIM Congress, Hamburg (Németország) sportszakmai 
rendezvényeken való részvételt szerettük volna támogatni.  2020-ban még 
számos, más nemzetközi sportgazdasági, sportpszichológiai, 
sportszociológiai, sportélettani konferenciát rendeztek volna – mind 
Europában, mind a tengerentúlon – melyeken tagjaink az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően rendszeres résztvevőként jelen szerettek volna 
lenni. Ennek egy részét, bár megtartották online formában, de ez nem 
igényelt semmiféle anyagi segítséget Társaságunk részéről. 
 

1.2. A hazai szervezésű sporttudományos, sportszakmai rendezvények 
támogatásával is elő kívántuk segíteni, azon tagjaink tudományos munkáját 
publikálását, akik egyéb sportszakmai, sporttudománnyal kapcsolatos 
funkcióik ellátása érdekében konferenciákat, sportszakmai rendezvényeket 
szerveztek volna. Ezeket a támogatásokat közös szervezésben, a szervezési 
költségekhez való hozzájárulással, nyomdaköltségek átvállalásával kívántuk 
megvalósítani. 

 
1.3.  Támogatni kívántuk tagjaink sporttudományi és sportszakmai munkáját, 

annak elősegítése céljából szakkönyvbeszerzési pályázatot írtunk ki. A 
könyvbeszerzési pályázat révén, az arra pályázók a hazai és idegen nyelvű 
szakkönyvek beszerzésével könnyebben férhettek hozzá a legújabb releváns 
szakmai ismeretekhez. A pályázat révén beszerzett szakkönyvek a Társaság 
tulajdonában maradnak és tartós kölcsönzés révén kerülnek tagjaink 
használatába. 

 
1.4.  A Társaság tagjainak sporttudományos publikációs tevékenységének 

elősegítése céljából nívós, nemzetközileg elismert, impakt-faktorral rendel- 
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kező    folyóiratokban,    megjelenést      biztosító    tudományos  cikkek  
elkészítését, szponzorálását elősegítő pályázat kiírásával kívántuk 
támogatni. A pályázók tudományos előmenetele céljából – a PhD fokozat, 
illetve az egyetemi habilitáció megszerzésével – elő kívántuk segíteni, hogy 
az így megszerzett tudást, ismereteket a magyar sportsikerek és az 
egészséges életmód terjesztésére fordíthassuk. Ezen a téren is csökkent a 
pályázók száma, de ezen a területen lehetett leginkább támogatni a fiatal 
tagjaink publikációs tevékenységét. 

 
1.5.  Tudományos kutatási pályázatok kiírásával támogatni szerettük volna, olyan, 

a magyar sport és a magyar sportirányítás tevékenységét támogatandó 
döntéselőkészítő tanulmányok elkészítését, melynek révén növelhető e 
tevékenységek hatékonysága. Magyarországon napjainkban kisebb 
költségvetést igénylő tudományos pályázatok nem igazán kerülnek kiírásra, 
így nagy számban vannak tagjaink között olyanok, akiknek ez lehet az 
egyetlen lehetőség a tudományos munka végzésének, illetve annak 
háttérének támogatására. 
 

2. Folyamatosan kiemelt szerepet óhajtottunk betölteni 2020-ban is az elmúlt 
8 év gyakorlatának megfelelően – ezen a területen betöltött – 
tevékenységünk folytatásaként a „MOZGÁSGYÓGYSZER” világmozgalom 
magyarországi alkalmazása területén. Szeretnénk elérni, hogy a sport és a 
fizikai aktivitás Magyarországon még jelentősebb szerepet töltsön be. Ezen 
a téren történtek jelentős előre lépések, hiszen sikerült fenntartani a 
www.mozgasgyogyszer szakportál heti frissítési ütemét, szakmai bevezető 
cikket tudtunk megjelentetni a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos 
teendők egyik legjelentősebb, legnaprakészebb hazai kiadványában, ami a 
Tétplatform gondozásában jelent meg.  

 
2.1. Folytatni tudtuk a sport, a rendszeres fizikai aktivitás és az egészség, a 

mozgásszegény életmód és a betegségek kapcsolatának feltárását, az eddigi  
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hazai és nemzetközi tapasztalatok, ismeretek bemutatását, szakmai 
konferenciák, szakmai kiadványok és tanulmányírás pályázati keretek 
formájában  való elősegítését.  Ennek megfelelően előadással tudtunk részt 
venni a Magyar Tudományos Akadémián szeptemberben megtartott IX. 
Népegészségügyi konferencia plenáris ülésén.  

 
2.3.  Nyolc éve bekapcsolódtunk a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrő-

programja 2010-2020-2030” méréssorozatba, mely részére nemzetközi 
példák felhasználásával, a fizikai inaktivitást felmérő kérdőívet állítottunk 
össze a szűrésre jelentkezők mozgással kapcsolatos szokásainak felmérése 
céljából. Ezen vizsgálat révén ebben,  a 2020-as évben, immár közel 85 000 
ember adataival rendelkeztünk, a kapott eredményekről hazai 
szakfolyóiratokban megjelentetett cikkek társszerzőjeként tudtunk részt 
venni. 

 

3. Szerettük volna továbbra is fenntartani és szükség szerint bővíteni hazai 
partnerkapcsolatainkat, ami a kialakult atipikus helyzetben teljes 
mértékben nem sikerült. 

 

4. Erősíteni és bővíteni tervezzük nemzetközi kapcsolatainkat 
konferencialátogatások és tanulmányutak pályázati keretek közötti 
megvalósulásával. 

 

5. Terveztük folytatni és bővíteni az elektronikus és papíralapú kiadványaink 
megjelentetését, annak tartalmi fejlesztését. Ezzel is szeretnénk támogatni 
tagjaink tudományos munkáját, előmenetelét, hogy így mind szélesebb 
körben tudják bemutatni tudományos eredményeiket. Ennek megfelelően 
2020-ban sikerült tovább bővíteni a „Magyar Sporttudományi Füzetek” 
sorozatunkban megjelenő tudományos igényű és ismeretterjesztő köteteink 
számát. Így a múlt év második felében megjelentettük a „TRIANON 100 - A 
trianoni békediktátum hatása a magyarság sportjára” című exkluzív 195 
oldalas kiadványt, melyben 7 fejezetben közel száz – eddig máshol még nem  
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igen publikált – fénykép segítségével mutatták be a szerzők az elmúlt 100 év 
történéseit. A kiadványt sikerült eljuttatnunk a hazai és a határon túli 
jelentősebb, ezen a területen érdekelt egyetemek, intézmények könyvtárába.    
 
2020-ban is megjelentettük Magyarország egyetlen, szakmailag lektorált, 
nyomtatott formában megjelenő sporttudományos folyóiratát a Magyar 
Sporttudományi Szemlét. Az eddig megszokott négy kiadvány helyett – a 
kialakult járványhelyzetben is – 6 számot tudtuk kiadni, összességében 
közel 500 oldalon, kihasználva a szerzők kicsivel több otthon „Home 
Office”-ban eltöltött kényszerű szabadidejét. Ennek tükrében utolértük 
magunkat, és nagyon lerövidült a kéziratok és azok megjelentetése közötti 
időtartam. Önálló kötetként jelent meg a két 2020-as országos 
sporttudományi kongresszus előadásainak kivonatát tartalmazó 
programfüzet is. 
Terveink között szerepelt, hogy a referált sporttudományi tanulmányokat 
megjelentető Magyar Sporttudományi Szemle periodikánk évenkénti 
számait kiegészítsük, tematikus, illetve idegen nyelvű különszámokkal, 
Supplementek-kel. Ezt az elképzelést sajnos nem tudtuk teljesíteni. 
 
Továbbra is folytatni tudtuk a www.sporttudomany.hu és a 
www.mozgasgyogyszer.hu honlapjaink folyamatos, heti tartalomfrissítését.  
2020-ben konferenciaterveinkben ismét szerepelt 10-12 – a legszélesebb 
témakörű –   konferencia megrendezése, megszervezése és lebonyolítása a 
természettudomány és a társadalomtudomány területéről egyaránt.  
 
Az év első két hónapjában sikerült is még három jelenléti szakmai 
konferencia megrendezése, nevezetesen a X. Nyerges Mihály emlékére 
rendezendő „Eredményjelző: magyar sport 2019”, melyet, hagyományosan 
a Testnevelési Egyetemen tartottunk. A nagylétszámú, teltházas eseményen 
adtuk át a Nyerges emlékdíjat is, amit idén Szabó Tamás, társaságunk 
általános alelnöke kapott meg. A program is a díjazott előadásával 
kezdődött,  mely   ”A  menedzserszemlélet  szerepe    a  sporttudományos  
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kutatásokban” címet viselte, ebben tulajdonképpen a Társaság egyik 
legfontosabb tevékenységét, ars poétikáját foglalta össze, nevezetesen 
miképpen lehet menedzserszemlélettel támogatni a magyar sporttudomány 
fejlődését és ezzel elősegíteni a magyar sport eredményességét. 
Ezt követően Géczi Gábor a 2019-es év megvalósult hazai 
létesítményfejlesztéseit foglalta össze előadásában, majd ehhez 
kapcsolódóan Vörös Tünde a győri Audi Aréna multifunkcionális csarnok 
pénzügyi és társadalmi költség-haszon elemzése következett, a Széchenyi 
Egyetem képviseletében. 
A Budapesti Corvinus Egyetemet András Krisztina és Havran Zsolt 
képviselte, előadásukban a puha költségvetési korlát és a puha költségvetési 
szindróma jelenségét értelmezték a magyar hivatásos sportban. 
A Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója Fűrész Diana az 
„Információszivárgás a labdarúgó átigazolási piacon” címmel tartotta meg 
beszámolóját. 
A konferencia helyszínét biztosító intézményt, a Testnevelési Egyetemet 
képviselve két előadás következett, melyben az első a bizonytalanság 
szerepét elemezte a sportban Sterbenz Tamás, Csurilla Gergely, és Világi 
Kristóf tolmácsolásában, majd a munkahelyi sport eredményeit mutatta be 
Szabó Péter.  A – sajnos – még mindig aktuális környezetvédelem és a sport 
kapcsolatát a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági 
és -Menedzsment Intézetét képviselve Ráthonyi-Ódor Kinga elemezte. A 
2019-es év olimpiai mozgalom multisport eseményeinek háttér elemzését a 
Pignitzky Dorottya, Szakolczai-Sándor Kristóf, Fábián László szerzőhármas 
előadása mutatta be, a Magyar Olimpiai Bizottság, szemszögéből. 
 
Az MSTT Játékelméleti Szakbizottság szervezésében februárban tartottuk a 
„Mit jelent(het) a sportolóknak, hogy magyarok?” című konferenciát a 
Magyar Sport Háza előadótermében. Az előadók közül elsőként Ferenci 
Attila elemezte a magyar sportkultúra eszmerendszerét, melyet a „Neofoci” 
képviseletében Rózant János, és Sz. Nagy Tamás előadása követett. Ebben 
bemutatták, hogy miképpen lehet másképp is képezni a fiatal futballistákat.  
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Előadásuk a „Észfutball! Hogyan nyerjünk időt és teret ésszel a 
labdarúgásban?”  illetve „Öntsünk lelket a magyar sportolókba! De 
hogyan?” címeket viselte. A „Magyar nyelv, magyar stílus és az Aranycsapat 
innovációja” címmel egy nagyon érdekes előadás következett, bemutatva, 
hogy az innováció szerepe a sportban nem egy újkeletű megoldás. A 
konferenciát egy, a pszichológia határterületét is felhasználó előadás zárta, 
Huszti Gergely nézőpontjából „Feszültségoldás a labdarúgásban, 
magyarosan” címmel. 

 
Még a járvány okozta lezárások előtti utolsó pillanatban sikerült 
megtartanunk a Magyar Sport Háza konferenciatermében az év egyik 
legérdekesebb programját, amely a „Nők –  sport – sokoldalúság” témakört 
ölelte fel és elemezte a nők szerepét a sportban. A történeti háttérről Szabó 
Lajos számolt be, majd a női sport pszichológiáját Kovács Krisztina tette 
górcső alá. Csisztu Zsuzsa mutatta be „A női sportolók láthatósága − nők a 
sportmédiában” címet viselő előadásában, hogy a női nem valóban 
mennyire sokoldalú módon van jelen a sportban. A Mihók Ildikó vezette 
sport kerekasztal a marketing szerepén keresztül elemezte a nők jelenlétét, 
szerepét a sportgazdaság ezen ágát tekintve. Az asztal körül helyet foglalt 
egy országos nagy cég képviselője, egy-egy olimpiai érmes cselgáncsozó, egy 
kerekesszékes vívó és egy európai szinten is kiemelkedő szerepet játszó 
kézilabdacsapat edzőnője, nevezetesen Bánhegyi Zsófia marketing és 
kommunikációs igazgató, (Szerencsejáték Zrt.), Csernoviczki Éva 
cselgáncsozó olimpiai, Veres Amarilla kerekesszékes paralimpiai 
bronzérmes sportolónő és Szabó Edina kézilabdaedző. A nagyon 
színvonalas, szinte teltházas programot „A számok tükrében – Sport és 
egészség, sport és üzleti élet, női sportmédia fogyasztók” címmel Mihók 
Ildikó előadása zárta. 
 
A június elejére Győrben tervezett és már megszervezett XVII. Országos 
Sporttudományi Kongresszust, melynek a Széchenyi István Egyetem adott 
volna   otthont, az  eredeti   időpontban  nem   tudtuk   megtartani,  de   a  



                                                                                                                                                                       

 

Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 

FŐTITKÁR 

Tel./fax: +36 1 460 6980 • Mobil: +36 30 991 0203 
Bankszámlaszám: 11705008-20450407 
E-mail: bendinora@hotmail.com 
Internet: www.sporttudomany.hu, www.mozgasgyogyszer.hu 

 
„Sporttudomány 2020-ban hazánkban” alcímet viselő országos rendezvényt 
az elmúlt 10 év hagyományaitól kissé eltérve, szeptember első napjaiban 
rendeztük meg, 2020-ban immáron tizenhetedik alkalommal.  A színhelyül 
a győri Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus előadótermei 
szolgáltak. A kongresszusra – a szokásoknak megfelelően, nagylétszámú 
több, mint 200 regisztráció érkezett és 150 előadás, illetve prezentáció 
bemutatását terveztük. A tudományos rendezvényen a résztvevő érdeklődők 
sportszakmai és sporttudományi előadások keretein belül ismerkedhettek 
meg a hazai sporttudományos kutatások legfrissebb eredményeivel.  

 
A rendezvény fővédnökségét dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium Sportért Felelős államtitkára,  prof. dr. Dézsi Csaba András, 
Győr Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Nagy Sándor, a Széchenyi 
István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar dékánja, prof. dr. 
Földesi Péter rektor és dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöke töltötte be. 
A sportban, és mint látható a sporttudományban is elengedhetetlen tényező 
az időzítés, hiszen bátran kijelenthetjük, hogy tökéletesen sikerült a 
„formába hozás”. Kijelenthető, hogy három napra Győrbe költözött a 
magyar sporttudományos szakma, hiszen az első napi hat plenáris 
előadáson túl, három szekciósorozatban: társadalom- és 
természettudomány, illetve e-poszter, a tervezett 150 szakmai előadás és 
úgynevezett rövid szóbeli prezentáció megtartását terveztük és ebből 122 
előadást – ha némi nehézségek árán is  – sikerült megtartani. A bejelentett 
és a kongresszus Tudományos Bizottsága által elfogadott előadások, 
prezentációk összefoglalóit, kivonatait egy több, mint 100 oldalas, a Magyar 
Sporttudományi Szemle számaként, külön kiadványban is meg tudtuk 
jelentetni.  
A Kongresszusra regisztrált résztvevők itt vehették kezükbe előszőr a 
trianoni békediktátum 100. évfordulójára a Társaság gondozásában 
megjelentetett reprezentatív, exkluzív kiadványt, mely a „Trianoni 
békediktátum hatása a magyarság sportjára” címet viseli.  
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Az idei rendezvényen – a járványügyi helyzetre való tekintettel – csak a 
hazai kutatóhelyek képviselői mutatták be sporttudományi eredményeiket. 
Az idei XVII. országos kongresszuson is a „Sporttudomány az egészség és a 
teljesítmény szolgálatában” mottónk keretében kerültek terítékre a 
sporttudomány területét teljes mértékben lefedő témakörök, a 
természettudományos kutatási eredményektől a társadalomtudományi 
vizsgálatok, elemzések bemutatásáig. A szekciók főbb témakörei voltak: 
olimpia, versenysport, egyetemi sport, utánpótlás-nevelés, sportorvoslás, 
prevenció, rehabilitáció, sportpszichológia, sport-innováció, sportgazdaság, 
sportturizmus, sportélettan, sportpedagógia, mozgásgyógyszer, 
humánbiológia, sporttörténet.  

 
Említésre méltó még és külön érdekessége volt az első nap eseményeinek, 
hogy „Célkeresztben az olimpia” címmel a 2021-re halasztott TOKIÓ 2020 
olimpiával foglalkozó sportszakmai, sporttudományi előadásokra külön 
szekcióban került sor, illetve, hogy a nap záróprogramjaként megtarthattuk 
a 2020. évi MSTT Közgyűlést is.  
A nehézségeket áthidalva, folyamatos, állandó „újra tervezéssel” végül is 
sikerült egy jó hangulatú, a helyi szervezők és a Széchenyi István Egyetem 
támogató segítségével egy tudományos szempontból is hasznos, kissé 
sajátos, „maszkabálra” hasonlító kongresszust megrendezni, hiszen aki, 
eljött, illetve el tudott jönni az jó és tartalmas tudományos előadásokat 
hallgathatott, és kiváló posztereket nézhetett, a bemutatott eredményeket 
színvonalas vitákon elemezhette ki, megtekinthette a Magyar Olimpiai és 
Sportmúzeum gyönyörű díszletként is szolgáló Klebelsberg kiállítását.  
Az elmúlt évre tervezett további sportszakmai konferenciákat, ami a 
sportjog aktuális kérdései, a sportinnováció, a sportpszichológia, 
sporttörténet, egyetemi sport, sport és vallás, humánbiológia – utánpótlás 
– teljesítményélettan témájú konferenciákat el kellett halasztani.  
Az őszi időszak tudományos rendezvényeit is azzal a reménnyel kezdtük 
szervezni, hogy jelenléti formában, de megtartjuk a II. Országos Rekreációs 
Konferenciát, amit végül online szakmai nap formában tudtunk teljesíteni.  
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A szintén már hagyományos, idén X. alkalommal kívántuk megtartani az 
MSTT Sportinnovációs Szakbizottsága, illetve a Magyar Egyetemi- Főiskolai 
Sportszövetséggel közösen, azzal együttműködve tervezett „Sportinnováció 
és egyetemi sport 2020” címet viselő konferenciát, amit az utolsó héten a 
kialakult helyzetre való tekintettel kénytelenek voltunk visszamondani és 
2021-re halasztani.  
Ugyancsak erre a sorsra jutott egy másik innovációval foglalkozó 
rendezvényünk is, ami a kézilabdában rejlő innovációk területével 
foglalkozott volna. 
Az idén immár VIII. alkalommal került volna megrendezésre a Fiatal 
Sporttudósok Országos Kongresszusa, amit végül offline formában 
mégiscsak sikerült „megtartani”. Az előadáskivonatok összefoglalóit 
tartalmazó programfüzetet meg tudtuk jelentetni, illetve a diasorok is 
megtalálhatók a www.mstt.hu honlapon. Ezt a rendezvényt jelenléti módon 
mindenképpen tervezzük megtartani – terveink szerint – a 2021-es Pécsre 
tervezett Országos Kongresszusunkkal egyidőben.  
 

Összefoglalva a 2020-as évet: az 1996-ban alapított Magyar Sporttudományi 
Társaság, közel 700 tagot számláló, közhasznú státusszal rendelkező civil szervezet, az 
előzőekben bemutatott és részletezett, elnöksége által támogatott és elfogadott 
programterve alapján, középtávú stratégiájának megfelelően végezte vállalt feladatait. 
Közhasznú tevékenységeinek alapján biztosította mind tagjai és más érdeklődők 
számára a hazai és a nemzetközi sporttudománnyal kapcsolatos legújabb eredmények 
mind szélesebb körben történő megismertetését.  

Ennek érdekében: 
 -  2020-ban a kialakult nehézségek ellenére öt – tudományos igényű és hátterű  

– konferenciát és kongresszust tudott lebonyolítani;  
- meghirdette, megszervezte és lebonyolította az Országos Sporttudományi 

Kongresszust, ahol több, mint 200 regisztrált résztvevő hallgathatott közel 150   
előadást és rövid szóbeli prezentációt (e-poszter);  

- megjelentette hat alkalommal a Magyar Sporttudományi Szemlét, 
Magyarország egyetlen lektorált sporttudományi folyóiratát, 
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- meghirdette, megszervezte és offline formában lebonyolította a Fiatal 

Sporttudósok Országos Kongresszusát, melynek közel 50 előadása anyagát 
tanulmányozhatják az érdeklődők; 

- megjelentette a Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára a 
Sporttudományi Füzetek XIX. kötetét; 

-   öt különböző tématerületen hirdetett meg tudományos pályázatot: szakkönyv 
beszerzésre; nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel 
támogatására; hazai sportszakmai rendezvények megszervezésének 
támogatására; tudományos tanulmányok megjelentetéséhez szükséges 
tevékenységek dologi és szolgáltatási kiadásainak átvállalásával. 

 
Budapest, 2021. január 20.  

 
 
 
 
 


