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Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti megjelentek. 
 
Kimentette magát: Cserháti László, Csurilla Gergely, Gombocz János, Györfi János, Ihász 
Ferenc, Szabó Tamás, Rétsági Erzsébet. 
 
Tóth Miklós, a Társaság elnöke köszöntötte a jelen lévőket. Bejelentette, hogy a közgyűlés a 
résztvevők számától függetlenül határozatképes, mivel a korábban - 2020. augusztus 21-ére - 
meghirdetett közgyűlés határozatképtelenség miatt elmaradt.  
Elnök úr jelezte, hogy a napirendi pontokról a meghívóval együtt tájékoztattuk a tagságot. 
Elnök úr megkérdezte ki ért egyet a napirendi pontokkal, illetve van-e valakinek kiegészíteni 
valója.  
A szavazás eredménye egyhangú igen volt. 
 
Az Elnök úr a jegyzőkönyv vezetésére Bendiner Nórát kérte fel, aki elfogadta a felkérést. 
Hitelesítésre dr. Farkas Annát és Bartusné dr. Szmodis Mártát kérte fel. Ők is elfogadják a 
felkérést. Az Elnök úr szavazást kért a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének 
elfogadásáról. 
A jelölést a tagság 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
A közgyűlés első napirendi pontja a 2019. évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló volt, 
melynek megtartására Tóth Miklós felkérte Szőts Gábor főtitkár urat. 
 
Főtitkár úr, röviden ismertette a 2019-es évre, az elnökség és a közgyűlés által elfogadott 
programot miszerint az eddig megszokott, bevált és elfogadott az MSTT tagok részére kiírt 
tudományos kutatómunkát segítő, a külföldi tudományos konferenciákon való részvételhez, a 
szakkönyv beszerzéshez, a tudományos rendezvények megszervezéséhez írtunk ki 
pályázatokat.  
Az egész év folyamán tartottunk sporttudományos és sportszakmai konferenciákat, 
továbbképzéseket, kongresszusokat. Folyamatosan frissítettük a „Mozgásgyógyszer” szakmai 
honlapunkat. Bővítettük hazai és nemzetközi partnerkapcsolatainkat. 
A múlt évben terveztük, hogy bővítjük, frissítjük, megújítjuk a Magyar Sporttudományi Szemle 
megjelenését, mind szakmai, mind formai szempontból. Folytattuk a Magyar Sporttudományi 
Füzetek szakmai sorozatunk szerkesztését és megjelentetését. Az elmúlt évben már a XVIII. 
kötetet is meg tudtuk jelentetni, a Testnevelési Egyetemmel együttműködve „A magyar élsport 
versenyképessége” címmel.  
 
A Társaság programjának általános ismertetése után Főtitkár úr részletezte az elmúlt 2019-es 
év szakmai programját. Az elmúlt évben kilenc konferenciát rendeztünk, kiegészítve két 
kongresszussal. Az Országos Sporttudományi Kongresszust Nyíregyházán rendeztük a 
Nyíregyházi Egyetemmel közös rendezésben június 5-7. között. Az éves kongresszust, több 
mint 240 regisztrált jelentkezővel teljesítettük, amelyen magas szakmai színvonalú előadások 
hangzottak el mind a természettudomány, mind a társadalomtudományi témakörben. A fiatal 
sportkutatók számára kiírt és megrendezett Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciáját, 
melyet már VII. alkalommal a szokásoknak megfelelően a Magyar Sport Házában rendeztük 



meg november 29-30-án. A tudományos rendezvényen 50 előadás és poszter prezentáció 
hangzott el a 36 évnél fiatalabb sporttudósok előadásában. 
 
Sikerült bővíteni taglétszámunkat jelenleg közel 700 főnél tartunk, amelynek körülbelül 1/5-e 
folyamatosan változik, a maradék 4/5 rész viszont stabil, fizető tagnak számít. 
 
Tóth Miklós megköszönte Főtitkár úrnak a szakmai beszámolót, megkérdezte a megjelenteket, 
hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója, mivel nem volt, így a közhasznú beszámoló 
elfogadását kérte az Elnök úr a tagságtól.  
A szavazás eredménye egyhangú igen volt. 
 
Elnök úr felkérte Szőts Gábort, hogy ismertesse a Társaság 2019. évre vonatkozó gazdasági 
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet Gősi Zsuzsának, az Ellenőrző Bizottság elnökének 
az MSTT 2019-i évi gazdálkodási tevékenységéről szóló záró jelentésének felolvasása zárta.  
 
Gősi Zsuzsanna elmondta, hogy az MSTT Ellenőrző Bizottság két másik tagjával Csurilla 
Gergellyel és Cserháti Lászlóval átvizsgálták a 2019. évi közhasznú beszámoló mérleget és 
eredménylevezetést, melynek alapján elkészítette a közhasznú tevékenyégről szóló szöveges 
beszámolót. Elmondta, hogy a dokumentációkkal, számlákkal és egyéb mellékletekkel 
kapcsolatban mindent rendben találtak, a Társaság közhasznú bevétele a korábbi évekhez 
képest némileg csökkent, de ennek ellenére is nyereséges gazdálkodást folytatott. A Társaság a 
gazdasági és pénzügyi szempontból a jogszabályoknak megfelelően feladatait maradéktalanul 
ellátta. Jelezte, hogy a Társaság óvatos és tudatos gazdálkodás mellett dolgozik, melynek oka, 
hogy sokszor áthidaló megoldásokra van szükség a likviditási problémák elkerülése miatt.  
 
Tóth Miklós megköszönte az Ellenőrző Bizottság elnökének és Főtitkár úrnak a gazdasági 
tevékenységről szóló beszámolót, ezt követően megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzáfűzni valója, mivel nem volt, a közhasznúságról szóló pénzügyi 
beszámoló elfogadását kérte a tagságtól.  
Szőts Gábor a szavazás előtt még szót kért és jelezte, hogy a közhasznúság kritériumait a 
Társaság 2019-ben is teljesítette és így megőrizte közhasznú státuszát. 
Következett, a szavazás a beszámolók elfogadásáról, melynek eredménye egyhangú igen 
volt. 
  
Elnök úr ezek után ismét felkérte Szőts Gábort, hogy ismertesse a Társaság 2020-ra vonatkozó 
programját az idei tervekkel. Az ismertetést Főtitkár úr az ebben az évben megvalósult 
konferenciák felsorolásával kezdte, amiből a COVID 19 járvány miatt az év első hónapjaiban 
csak hármat valósíthattunk meg. Ismertette, hogy a járvány miatt az eredetileg június elejére 
tervezett országos sporttudományi seregszemlét el kellett halasztani, amelyet újra tervezés után 
a Közgyűléssel egyidőben Győrben a jelenlegi helyszínen sikerül megrendezni. Megemlítette 
a „szerencse” faktort is, hiszen mint ismeretes nem sok tudományos Társaságnak sikerült 
hasonló módon idén tudományos Kongresszust rendeznie. Jelezte, hogy újra tervezés után erre 
az évre még hét konferenciát terveztünk, azonban félő, hogy ebből, hogy hányat tudunk 
megrendezni. Valószínűsítette az on-line megoldást, ami nem igen szerencsés dolog, de 
mindenképpen szeretnénk a terveknek megfelelően végezni vállalásainkat, így remélhetőleg 
megtartjuk a Fiatal Sporttudósok Országos Kongresszusát is. Kérte a megjelenteket, hogy 
amennyiben bárkinek, bármilyen segítő ötlete, elgondolása, megoldása van a konferenciák 
rendezvények megrendezésével kapcsolatban jelezze.  Felhívta a figyelmet, hogy a Társaság 
jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, így ezzel kapcsolatban is együtt gondolkodásra 
kérte a tagságot. 
 



A Társaság idén is tervezi, hogy öt-hat számát kívánja a Magyar Sporttudományi Szemlének 
megjelentetni, amelyből már három meg is jelent, valamint jelezte, hogy a kongresszusra 
regisztrált minden résztvevő kezébe vehette a Magyar Sporttudományi Füzetek legújabb XIX. 
kötetét, amely Trianon 100. évfordulójára jelent meg a „A trianoni békediktátum hatása a 
magyarság sportjára” címmel.  
 
A beszámolót Főtitkár úr az idei év gazdasági terveivel, lehetőségeivel, annak ismertetésével 
zárta, majd jelezte, hogy örvendetes tény, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére időben 
sikerült az igényelt támogatást 2020-ban időben megkapni.   
 
A beszámolók után Tóth Miklós elnök úr kérte a 2020. évi program és gazdálkodási tervek 
elfogadását.  
A szavazás eredménye egyhangú igen volt, így már a korábban az elektronikus elnökségi 
ülés után elfogadott program alapján tudja a Társaság tevékenységét 2020-ban is 
folytatni. 
 
Tekintettel arra, hogy a napirendben szereplő „egyebek” napirendi pontra javaslat nem érkezet, 
igy megköszönte a tagság részvételét, Tóth Miklós bezárta a Magyar Sporttudományi Társaság 
2020. évi rendes Közgyűlését. 
 
Győr, 2020. szeptember 2. 
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