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A Magyar Sporttudományi Társaság immáron harmadik alkalommal országos sporttudományi 
konferenciát rendez fiatal (36 év alatti) szakemberek (oktatók, PhD hallgatók, fiatal kutatók, 
nemzetközi sporttudományi projektben résztvevők vagy azt kezdeményezők) részére. 
A rendezvény fő célja: hogy a fiatal magyar sporttudósok kutatási eredményeiket 
bemutathassák kollégáik és a szakma más hazai képviselői előtt és publikációs lehetőséget 
biztosítsunk számukra. 
 
A decemberi konferencia további célja, hogy a hagyományosan megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Karácsonyi Sporttudományi Konferenciára (2015. december 4-5.) érkező 



sporttudósok előadásait a fiatal magyar sportszakemberek meghallgathassák, és szakmai 
kapcsolatokat építhessenek ki. A Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciája ezúttal a 
nemzetközi program magyar nyelvű részprogramja lesz, mely az esemény szakmai rangját 
növeli. 
 
Újdonság az idei rendezvényen az is, hogy a magyar előadók számára lehetőséget biztosítunk 
angol nyelven is prezentálni a nemzetközi eseményen.  Továbbá a fiatal kutatók elhangzott 
előadásai alapján készült publikációkat egy magyar/angol nyelvű tudományos ISBN 
számmal ellátott, szakértők által lektorált önálló tudományos kiadványban a Magyar 
Sporttudományi Társaság megjelenteti.  
 
A hagyományoknak megfelelően a három legszínvonalasabb kutatás és előadás értékes 
jutalomban részesül az MSTT felajánlásának köszönhetően, miszerint érvényes MSTT 
tagság esetén 200 EUR-val hozzájárul a jövő évi Bécsben megrendezendő ECSS Nemzetközi 
Sporttudományi Kongresszus regisztrációs költségéhez. 
 
A Nemzetközi Karácsonyi Sporttudományi Konferencia 
weboldala:(http://xmasconference.com/) 
 

Előzetes program  
 

Helyszín: Tóvendégő konferencia Központ (Rumi Rajki Sétány 1., Szombathely) 
 
December 4. péntek (Csak angol nyelvű szekció) 
 
0088..3300  ––  1100..0000  ÉÉrrkkeezzééss,,  rreeggiisszzttrráácciióó  
1100..0000  ––  1100..2200  MMeeggnnyyiittóó  
1100..2200  ––  1133..0000  MMeegghhíívvootttt  eellőőaaddóókk  ééss  rréésszzttvveevvőőkk  eellőőaaddáássaaii      
1133..0000  ––  1144..3300  EEbbéédd  
1144..3300  ––  1166..1100  MMeegghhíívvootttt  eellőőaaddóókk  ééss  rréésszzttvveevvőőkk  eellőőaaddáássaaii      
1166..1100  ––  1166..3300  KKáávvéésszzüünneett  
1166..3300  ––  1199..0000  EE--  PPoosszztteerr  sszzeekkcciióó    
2200..3300  ––                      FFooggaaddááss  
  
  DDeecceemmbbeerr  55..  SSzzoommbbaatt    ((AAnnggooll  nnyyeellvvűű  sszzeekkcciióó))    
  
0099..3300  ––  1111..3300  RRéésszzttvveevvőőkk  eellőőaaddáássaaii      
1111..3300  ––  1122..0000  KKáávvéésszzüünneett  
1122..0000  ––  1133..3300  RRéésszzttvveevvőőkk  eellőőaaddáássaaii      
1133..3300  ––  1144..3300  EEbbéédd  
1144..3300  ––  1166..0000  MMeegghhíívvootttt  eellőőaaddóókk  ééss  rréésszzttvveevvőőkk  eellőőaaddáássaaii      
1166..0000  ––  1166..3300  KKáávvéésszzüünneett  
1166..3300  ––  1188..3300  EE--PPoosszztteerr  sszzeekkcciióó    
 
Párhuzamos szekció (Fiatal Sporttudósok Konferenciája - magyar nyelvű szekció) 
 
08.30 –– 09.30  Regisztráció     
09.30 –– 10.30  Plenáris előadások (Program később) 
10.30 –– 11.30  Fiatal sportkutatók előadásai 



1111..3300  ––  1122..0000      KKáávvéésszzüünneett  
1122..0000  ––  1133..3300      Fiatal sportkutatók előadásai 
13.30 ––14.30    Ebéd 
14.30 –– 16.00   Fiatal sportkutatók előadásai  
16.00 ––16.30    Kávészünet 
16.30––17.30     Fiatal sportkutatók előadásai  
 
A magyar és nemzetközi konferencia részletes programját november utolsó hetében az MSTT 
és a nemzetközi konferencia weblapján (http://xmasconference.com)  megjelentetjük illetve a 
résztvevők számára email-ben közöljük. 

 
Tudnivalók  

 
www.sporttudomany.hu 
 
A konferencia nyelve: magyar, angol 
A konferencián szóbeli előadásokra van lehetőség. (Egy szerző csak egy előadást tarthat.) 
Az előadások hossza: 8’+3’  

 

Regisztráció és absztrakt leadás 
 
Határidő: 2015. október 20. 
 
A regisztráció e-mailben történik az alábbi adatok megadásával.  
 
Név: 

Intézmény: 

E-mail: 

Előadás: szerző(k), cím: 

A nemzetközi sporttudományi konferencián részt veszek: igen (dec. 4:…../dec.5…….) 

nem veszek részt:  …………. 

Szállásigény: Kérek: (diákszállás, panzió, hotel) – A pontos igény megjelölendő és 

 2015. november 5-ig a pontos igény megjelölésével jelezni kérik a rendezők. 

            Nem kérek:…………. 

(Minden adatot kérünk kitölteni!) 

Szálláslehetőségek a nemzetközi konferencia honlapján: www.xmasconference.com 

 
Kontakt cím: dr. Dancs Henriette, PhD (dancs@mnsk.nyme.hu),  

de másolatban Bendiner Nóra (bendinora@hotmail.com) címére is elküldeni kérjük. 

 

 



Technikai tudnivalók: 

Az absztraktok beküldési határideje: 2015. október 20. 

A Konferencia Tudományos Bizottsága által elfogadott előadások összefoglalóját (absztrakt) 
a Magyar Sporttudományi Szemle 2015/4. számában megjelentetjük. Az előadások alapján 
elkészített publikációkat egy önálló kétnyelvű (angol/magyar) ISBN számmal rendelkező 
szakmailag lektorált tudományos kiadványban jelenteti meg az MSTT. 
 

http://www.mstt.hu 
 

Közlési útmutatások az alábbi linken érhetők el: 
http://www.mstt.hu/kiadvany.php?menu_kod=3&almenu_kod=1 

 

Részvételi díj: 

A Fiatal Sportkutatók Konferencia előadói és egy társszerző (csak akik regisztráltak!) a 
konferencián és a nemzetközi rendezvényen érvényes MSTT tagság esetén térítésmentesen 
vehetnek részt (beleértve az összes étkezést), illetve – igény szerint angolul prezentálhatnak 
(ld. további információ a közlési feltételekről a nemzetközi konferencia weblapján). 
 
Minden más résztvevő a Fiatal Sportkutatók Konferenciáján regisztráció után vehet részt. 
Regisztrációs díj érvényes MSTT tagság esetén: 9.000,- Ft (igény szerint 3.000,- Ft a péntek 
esti Fogadás), minden más magyar résztvevő számára a részvételi díj: 12.000,- Ft. (igény 
szerint 3.000.- Ft a péntek esti Fogadás). 
 
A regisztrációs díj tartalmazza: a konferencia csomagot, a szervezési díjat, az ebédet 
(péntek, szombat), a délutáni kávé/üdítő szünet (péntek, szombat) valamint a magyar és 
nemzetközi konferencián való részvételt. 
 
A regisztrációs díj beérkezési határideje utalással: 2015. november 27. 
 
Banki adatok: 
PPeerriinnttppaarrttii  AAllaappííttvváánnyy  
CCíímm::  99770000  SSzzoommbbaatthheellyy,,  KKáárroollyyii  GGáássppáárr  ttéérr  44..  
BBaannkk::  BBuuddaappeesstt  BBaannkk  ZZrrtt..  
SSzzáámmllaasszzáámm::  1100110044778899--7766229922005599--0000000000000088  
 
 
Minden érdeklődő kollégát és hallgatót szeretettel várunk az év egyik legkiemelkedőbb 
sporttudományi rendezvényére! 
 
 
    Dancs Henriette, PhD                 Prof. Tóth Miklós 
a Szervező Bizottság elnöke      az  MSTT elnöke 
   
 
         Prof. Mike Hughes             Szőts Gábor  
a Tudományos Bizottság elnöke                  az MSTT főtitkára 


