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Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 
2013. évi közhasznú tevékenységéről 

 
A.) Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről  
 
A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik, hogy a Közhasznú Szervezet 
köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést készíteni, amelynek 
elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
A közhasznú jelentés tartalma: 
A 219/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet szerint: 

 - közhasznú beszámoló eredmény levezetés (1. számú melléklet) 
 - mérleg kiegészítő melléklet (2. számú melléklet) 
- vagyoni felhasználás: 0.-Ft 
- célszerinti juttatások kimutatása: 
  pályázat útján elnyert támogatás (TÁMOP):  25 000e.-Ft 
- központi költségvetési szervtől és mindezek szerveitől (MOB) kapott támogatás:              

30 300e.-Ft 
- közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értéke, illetőleg 

összege: 0.-Ft 
 
Budapest, 2013-12-31.  

 
 

B.) A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 2013. évi tevékenységének 
részletes bemutatása 

 
Az MSTT  

2013. évi tudományszervezési és fejlesztési programjának  
szakmai beszámolója  

 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium Sport Szakállamtitkárság és a Magyar Olimpiai 

Bizottság közötti támogatási szerződés szerint a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 
ebben az évben 30.300.000.-Ft támogatást kapott a sporttudománnyal kapcsolatos szakmai 
programjainak megvalósításával összefüggő feladatok ellátására.  
 Az MSTT és a MOB között 2013. augusztus 23-án megkötött támogatási szerződés 
alapján a támogatás az alábbiakban részletezett feladatokra használható fel: 

a.) továbbképzések szervezése, szakmai ismeretek terjesztése; 
b.) szakmai-módszertani anyagok készítése, korszerűsítése, digitalizálása; 
c.) szakképzési szakérték részére igazolványok elkészíttetése;  
d.) az egészséges életmód terjesztése, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a 

fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az iskolai és a diáksport fejlesztésével a 
területi sportfeladatok ellátásának segítségével összefüggő programokra, 
infrastrukturális és eszközfejlesztésekre; 

e.) tudományos és kutatási tevékenységre; 
f.) tanulmányok, hatástanulmányok elkészítésére; 
g.) konferenciák és rendezvények szervezése; 
h.) szakmai kiadványok szerkesztése, és megjelenítése. 
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A felsoroltak tükrében 2013. évre az MSTT elnöksége és közgyűlése által jóváhagyott 

kiemelt feladataink voltak: 
1. sporttudományi kutatások koncepciójának korszerűsítése, a fejlesztési irányok és 

kutatási prioritások meghatározása, közreműködés a tanulmányírási pályázat, 
szakkönyvvásárlási, külföldi tanulmányút, illetve konferencia látogatási pályázatok 
kiírásában és elbírálásában, különös tekintettel az „MOZGÁSGYÓGYSZER” program 
magyarországi kiterjesztésére;  

2. partnerkapcsolataink további bővítése, eredményességének továbbfejlesztése; 
3. nemzetközi kapcsolataink erősítése és bővítése; 
4. az elektronikus és papíralapú kiadványok, honlapok áttekintése, további fejlesztése; 
5. a sporttudományi konferenciák számának és színvonalának szinten tartása, mind a 

természettudományi, mind a társadalomtudományi területen; 
6. a X. Országos Sporttudományi Kongresszus megszervezése, megrendezése; 
7. a 2014-es tervezett hazai konferenciák előkészítése, tervezése, nemzetközi, európai 

konferenciák pályázása (XI. Országos Sporttudományi Kongresszus 2014, Debrecen; 
3. Exercise is Medicine Konferencia, Budapest 2014; Progress in Motor Control 
Konferencia 2015, Budapest).  
 

Részprogramok 
1. Kutatási pályázatok, konferenciatámogatás, kutatás-fejlesztési irányok 
     A támogatási koncepciónk: a direkt kutatási támogatásokra fordítható összeg mértéke, az 
állami támogatás nem időben történő megérkezése, illetve az elszámolással kapcsolatos 
korábbi tapasztalatok és a jelenlegi elszámolás 30 napos határideje nem teszi lehetővé direkt 
kutatási résztámogatások folyósítását. Ezért 2013-ban egy új támogatási rendszert próbáltunk 
alkalmazni. Hármas célt tűztünk ki magunk elé és négy területet jelöltünk ki: kiírtunk egy 
szakkönyv beszerzési pályázatot, remélve, hogy ezzel hozzájárulhatunk tagjaink tudományos 
kutatásaihoz –  ha közvetve is –  magyar és idegen nyelvű szakkönyvek beszerzése révén. 
Kiírtunk egy tanulmányírási pályázatot, így lehetőséget biztosítva a tagság azon tagjainak 
pályázati támogatás elnyerésére, akiknek a PhD témavezetéshez ez elengedhetetlenül 
szükséges. 2013-ban is az elmúlt év gyakorlatának megfelelően támogatni kívántuk tagjaink, 
– elsősorban a fiatal oktatókat, kutatókat –  nemzetközi konferenciákon és nemzetközi 
tanulmányutakon való részvételének elősegítését.  
       Társaságunk csatlakozott a 2013. évi Ezüstgerely művészeti pályázathoz, ahol 
meghirdettük a szakkönyv kategóriáját. A szakmai zsűri két megosztott I., egy II. és két 
megosztott III. díjat ítélt meg.  
        A célkitűzéseink közül egyedül a szakkönyv beszerzési pályázat nem zárult sikerrel, hisz 
aktív tagjaink közül nem adott be senki sem érvényes pályázatot. A másik három területen 
számos értékes pályázat érkezett, mely közül csak néhányat kellett formai és tartalmi 
szempontból érvényteleníteni.  
         A tanulmányírási pályázatra érkezett és díjazott pályaműveket rövidített formában 
megjelentettük, illetve 2014-ben megjelentetjük a Magyar Sporttudományi Szemlében külön 
rovatban. A pályázatra beérkezett tanulmányok között két megosztott I. és egy II. helyezést 
ítélt meg a szakmai bíráló bizottság.  
           A nemzetközi konferencia részvételi pályázatokra érkezett beadványokat egy kivételtől 
eltekintve érvényesnek nyilvánítottuk, így egy-két kivételtől eltekintve, főleg a regisztrációs 
díjak átvállalásával segíthettük a kutatóink részvételét ezeken a rendezvényeken.  
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2-3. Nemzetközi kapcsolataink erősítése és bővítése 
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 2013-ban is.  A természetes 
személyeket tömörítő legnagyobb európai sporttudományos szervezet, az Európai 
Sporttudományi Kollégium (ECSS) 18. kongresszusát –  2013. június 26-29. –  a 
spanyolországi Barcelonában rendezte. Ezen a rendezvényen 7 fiatal sportkutatónk tudott 
részt venni és előadást tartani támogatásunkkal. 

Társaságunk Mozgásgyógyszer Szakbizottsága tagjai közül egy tagunk részt vett az 
idei ACSM 60th Annual Meeting and 4rd World Congress on Exercise is Medicine®., 
2013. május 28 - június 1. között megrendezett rendezvényén Indianapolisban, USA-ban. 

        A társaság megalakulása óta tagja a testnevelés és sporttudomány legnagyobb 
nemzetközi ernyőszervezetének, a Nemzetközi Sporttudományi és Testnevelési 
Tanácsnak (International Council of Sport Science and Physical Education, ICSSPE), 
amely ebben az évben, Kínában, Tianjun-ban tartott elnökségi és végrehajtó bizottsági 
ülést, ahol társaságunk elnöke, mint a VB tagja képviselte az MSTT-t.  

         A Mozgásgyógyszer Szakbizottság két tagja részt vett az II. Európai „Exercise is 
Medicine” Konferencián Frankfurtban ez év októberében.  

Támogatni tudtuk egy tagunk részvételét az International Society of Motor Control 
(ISMC) idei kanadai rendezvényén a Progress in Motor Control konferencián 
Montrealban. 

  Az MSTT Sportmenedzsment Szakbizottságának három tagja támogatásunkkal vett 
részt egy angliai tanulmányúton a sheffieldi egyetemen, illetve képviselték többen 
Társaságunkat az alábbi sportszakmai konferenciákon. 

Portugáliában 2013-ban két jelentős sporttudományi konferenciát is rendeztek, ahol 
tagjaink közül négyen is részt tudtak venni támogatásunkkal. Ketten a Coimbrában 
megrendezett Gyermek-munkaélettani konferencián, ketten pedig a nemzetközi 
sportszociológiai konferencián Portóban.  

Képviseltettük magunkat egy tagunk révén az Európai Sportmenedzsment 
Konferencián a törökországi Isztambulban. 

Támogatásunkkal tudott részt venni egy-egy tagunk a Brnoban megrendezett Sport és 
Életminőség Konferencián Csehországban, és a hasonló témájú 3. Nemzetközi 
Tudományos Konferencián, Újvidéken.  

Nyíregyházán, az országos kongresszusunkon két előadónk érkezett külföldről, akiket 
Társaságunk tiszteletbeli tagjának is választottunk. Egyéb konferenciánkon 13 külföldi 
meghívott előadó tartott előadást elősegítve a kapcsolatteremtés lehetőségét is. 

 
4. Kiadványok   

A társaság arculatát meghatározó folyóirat, a Magyar Sporttudományi Szemle 2013. 
évben is négy alkalommal jelent meg. 

A 2013. évben a tagság körében méltán népszerű és igényelt SPORTTUDOMÁNYI 
HÍRÚJSÁG online formában öt alkalommal jelent meg. A hírlevél olyan aktuális 
társasági és sporttudományi híreket, anyagokat tartalmaz magyar nyelven, amelyek 
terjedelmüknél és jellegüknél fogva nem férnek be a Szemlébe.  

A Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei sorozatban megjelentettük Ihász 
Ferenc szerkesztésében a ”Egészségmegőrzés-Prevenció-Teljesítményélettani 
alapismeretek” címet viselő tankönyvet, melyet Győrött tartott könyvbemutatón 
ismertettünk a szakmai érdeklődőkkel.  
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 A www.mozgasgyogyszer.hu honlapunkat mind formailag, mind tartalmilag 
megújítottuk. A szerkesztőbizottság lépéseket tett más hasonló profilú honlappal való 
szorosabb kapcsolat kialakítására. 

  
5. Konferenciák, sportszakmai tanácskozások, szakmai együttműködések fejlesztése  
     Az évi X. jubileumi Országos Sporttudományi Kongresszust sikeresen meg tudtuk 
rendezni Nyíregyházán. A tervezett szakmai konferenciákat és sportszakmai 
továbbképzéseket, az eddigi gyakorlatnak megfelelően partneri együttműködésben, a 
kölcsönösség elvének szem előtt tartásával rendeztük meg állandó, illetve aktuális 
partnereinkkel. (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Magyar Kézilabda 
Szövetség, Magyar Jégkorong Szövetség, Semmelweis Egyetem TSK, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Savaria Egyetemi Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Magyar 
Olimpiai Bizottság, Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, Nyíregyházi Főiskola, Eszterházy 
Károly Főiskola Eger, stb.) közreműködésével.  
        Folytattuk a Mozgás=Egészség Program keretében a vidéki országjáró előadás 
sorozatunkat, ezúttal Nyíregyháza, Eger és Szombathely volt a helyszíne ezeknek a 
rendezvényeknek. A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött együttműködés keretében három 
edzőtovábbképzést tarthattunk három helyszínen. A Budapesten rendezett Divízió I. 
jégkorong világbajnoksággal párhuzamosan egy nemzetközi edzőképző szimpóziumot 
szerveztünk a Magyar Jégkorong Szövetséggel karöltve. A teltházas rendezvénynek a Magyar 
Sport Háza konferenciaterme szolgált helyszínül. A Magyar Kézilabda Szövetség 
megalakulásának 80. évfordulója alkalmából egy közös edzőtovábbképzést szervezhettünk 
Balatonfüreden, ahol rekordlétszámú résztvevő (közel 500) vett részt. Az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet munkatársainak közreműködésével 
sporttáplálkozási praktikum címmel edzőtovábbképzést rendeztünk.  
         Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar adott otthont az I. Országos Rekreációs 
Konszenzus konferenciának.  
         Szétküldtük a Magyarország sporttudományos térképének elkészítése céljából 25 
pontból álló kérdőívünket a jelentősebb kutatóhelyek vezetőinek. A visszaérkezett kérdőívek 
feldolgozása a 2014-es év feladatai közé tartozik.   
        Két – egy kisebb és egy nagyobb – sport innovációs konferenciát is rendeztünk 2013-
ban. Méltán sikeres „nagy” konferenciánkat két MTA tag is megtisztelte előadásával.  
December elején a már hagyományos nemzetközi karácsonyi sporttudományos konferencia 
elő rendezvényeként meghirdettük a Fiatal Sportkutatók I. Országos Konferenciáját, ahol a 
36. évüket még be nem töltött fiatalok vettek részt előadásaikkal. 
        Anyagilag támogattuk, szakmailag elősegítettük számos hazai tudományos és szakmai 
konferencia megrendezését Szegeden, Békéscsabán, Budapesten, Baján, Debrecenben. 
         Összességében 2013-ban megrendezett konferenciáinkat és továbbképzéseinket az 
alábbi táblázatban, felsorolásban részletezzük.  
 
     

2013-es megtartott és tervezett szakmai továbbképzések és tudományos konferenciák, 

kongresszusok:  

- Január 24.:  Nyerges Mihály emlékkonferencia: Eredményjelző: Magyar sport 2012 

Semmelweis Egyetem TSK, Hepp Ferenc Terem 

- Március 27-28.: „Integrátor fejlesztési lehetőségek a Duna-stratégia keretében” című 
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nemzetközi sportturisztikai konferencia. Baja Kultúrpalota 

- Április 17- 18.: Célkeresztben a látvány csapatsportok – Jégkorong,  

Magyar Sport Háza, edzőtovábbképzés 

- Május 15.: Célkeresztben a látvány csapatsportok - Sporttáplálkozási praktikum,  

OÉTI könyvtár, tankonyha, edzőtovábbképzés 

- Május 16.: „SPORTETIKA ÉS A SAKK” – Világszemlélet a sportetika, a pedagógia  

és a logika szemüvegén át. Magyar Sport Háza 

- Május 30.: Mozgás= Egészség Program országjárás 2013/1, Nyíregyháza 

- Május 30-június 1.: X. Országos Sporttudományi Kongresszus, Nyíregyházi Főiskola, 

Nyíregyháza 

- Június 2.:  Az intimszféránk védelme a mindennapokban és a sportban, MSH 

- Június 9.: Célkeresztben a látvány csapatsportok – KézilabdaSport,  

            Balatonfüred, Hotel Annabella, edzőtovábbképzés 

- Augusztus 23-24.: „Ép testben ép lélek” Sportszakmai Konferencia, Békéscsaba  

      -    Szeptember 26.: SportInnováció Ősz 2013, Konferencia, Magyar Sport Háza 
 
      -    Október 29.: „PERSPEKTÍVÁK A REKREÁCIÓBAN” REKREÁCIÓS     KONSZENZUS        

KONFERENCIA, ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest 
 
        - November 12.: Mozgás=Egészség Program országjárás 2013/2.  
          Eszterházy Károly Főiskola, Eger  
 
        - November 14.: Sport és Innováció 2013, Magyar Sport Háza  
 
        - December 5.: Mozgás= Egészség országjárás 2013/3. Szombathely 
 
        - December 5.: Fiatal Sportkutatók I. Országos Kongresszusa, Szombathely 
 

 
6. X. Jubileumi Országos Sporttudományi Kongresszus, Nyíregyháza 
      Sikeresen megrendeztük, idei immár X. Országos Sporttudományi Kongresszusunkat 
Nyíregyházán, ahol a plenáris ülés előadóin kívül 56 előadást, illetve 48 e-poszter 
prezentációt mutattak be, tartottak meg tagjaink több szekcióban.   
      A plenáris ülésen tartott a hazai előadók mellett előadást Chris Gratton Angliából és Don 
Disney az USA-ból sportgazdasági, illetve iskolai testnevelés, a fittség mérése témakörben. 
Mindkét külföldi előadónkat Társaságunk tiszteletbeli tagjává választottuk.   
 

A 2013-as év eseményeit, tevékenységét összefoglalásképpen számokban bemutatva: 
Saját szervezésben tartottunk 14 konferenciát, kongresszust 12 helyszínen, ezeken a 

rendezvényeken 302 előadás hangzott el, ebből 13 külföldi előadó volt, a regisztrált 
hallgatóság létszáma 2084 volt. Kiírtunk 4 pályázatot, ahol közel 20 volt a díjazott. 
Tizenegy kiadványunk volt, ebből 5 elektronikus, 6 nyomtatott. 



 

6 
 

 
7. A 2014-2015-ös tervezett hazai és nemzetközi konferenciák pályázata, azok 
előkészítése 
       Előkészítettük a XI. Országos Sporttudományi Kongresszust, melynek színhelye  
2014-ben Debrecen lesz, időpontja június 5-7.  
       Megpályáztuk és sikeresen megnyertük a 3. európai „Exercise is Medicine” Kongresszus 
rendezési jogát, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében tartunk, 2014. 
szeptember 15-16-án.  
       Megpályáztuk és Új-Zélanddal szemben elnyertük a The International Society of Motor 
Control, Progress in Motor Control 2015 konferencia rendezési jogát. 
 
     A Magyar Sporttudományi Társaság, annak Mozgásgyógyszer Szakbizottsága – 
konzorciumi tagként – sikeresen pályázott a TÁMOP-6.1.2/11/2. sz. projekt keretében 
megvalósuló a sport és a fizikai aktivitás magyarországi dimenzióinak, társadalmi 
befogadásának feltárása céljából kiírt pályázaton. A pályázat megvalósulása során három 
témakörben végeztük, végezzük munkánkat.  

I. A fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, hangsúlyosan a 
fogyatékosságuk miatt sajátos nevelői igényű gyermekek tekintetében tudományos 
igényű tanulmány elkészítése. 

II. A veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő csoportok integrációja –  különös 
figyelemmel a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekekre, fiatalokra 
tekintetében tudományos igényű tanulmány elkészítése. 

III. Iskoláskorú 6-18 éves korosztályban elvégzendő antropometriai, humánbiológiai és 
egyéb motorikus mérések tekintetében vizsgálatok, felmérések elvégzése és a 
kapott eredményekből tudományos igényű tanulmány elkészítése.  

       
        A Társaság eredményes tevékenysége szempontjából kiemelt stratégiai partnereink 
voltak 2013-ban: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), MTA 
Orvosi Tudományok Osztálya és annak sporttudományi albizottsága, az MTA Pedagógiai 
bizottság szomatikus-nevelési albizottsága, az MTA regionális bizottságainak sporttudományi 
munkacsoportjai, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Magyar Edzők Társasága (MET), a 
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, az Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet 
(OÉTI). Továbbá a budapesti és a vidéki felsőoktatási intézmények testnevelési és 
sporttudományi szervezetei (Baja, Békéscsaba, Szeged, Győr, Pécs, Szombathely, Veszprém, 
Nyíregyháza, Eger, Debrecen).  

              Együttműködő partnerek: társ- és szaktudományi szervezetek, oktatási intézmények, 
tudományos társaságok, továbbá a jelentősebb országos sportági szakszövetségek, „Coca- 
Cola Testébresztő Program”, The Coca-Cola Foundation stb.  
 
Budapest, 2013.12.31. 
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