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Név: Dr. Németh Zsolt 

 

Dátum: 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 

Helyszín: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

Debrecen, Böszörményi út 138.  

 

45. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA 

A konferencia rendezői: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért Felelős Államtitkárság 

Magyar Sporttudományi Társaság  

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya 

MTA DAB Sportbiológia- és Mozgásszervi Munkabizottság 

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság 

 

A megvalósult feladat leírása: 

A 45. Mozgásbiológiai Konferencia a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán került 

megrendezésre. A megnyitó beszédek előtt dr. Borbély Attila tanszékvezető egyetemi tanár 

köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a díszvendégeket. Prof. dr. Tóth Miklós, prof. dr. 

Hamar Pál és prof. dr. Balla György akadémikus megnyitó beszéde után dr. Pető Károly 

dékán úr megköszönte, hogy a Kar egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező, rangos 

konferenciának lehet a házigazdája. A szervezők a negyven előadást hét szekcióba sorolták. 

Az első napon, délelőtt a „Sporttudomány az orvostudomány tükrében” c. szekcióban öt 

előadás hangzott el. Az üléselnökök prof. dr. Chernoch László, prof. dr. Koller Ákos és prof. 

dr. Magyar János voltak.  

Délután a „Prevenció és rehabilitáció a kineziológiában” c. szekcióban öt előadás hangzott el. 

Az üléselnökök prof. dr. Nyakas Csaba és prof.  dr. Bretz Károly voltak.  

A „Sportgazdaság időszerű kérdései” c. szekcióban hét előadás hangzott el dr. Borbély Attila 

és dr. Bácsné dr. Bába Éva elnöklete közben.  
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A „Színes sporttudomány” c. szekcióban öt előadás hangzott el. Ebben a szekcióban adtam 

elő a „Konfliktusterek a testnevelő tanár – diák kapcsolat interakcióiban” c. előadásomat. 

Annak a megtisztelő feladatnak tehettem eleget, hogy nemcsak előadója, hanem dr. Tomory 

Ibolya mellett, társelnöke is lehettem a szekciónak.  

A nap utolsó, a „Labda a sportban – labdarúgás, vízilabda, kézilabda” c. szekcióban hat 

előadás hangzott el dr. Géczi Gábor és Kassay Lili elnöklete közben. Az első nap egy nagyon 

jó hangulatú bankettel zárult.  

Pénteken „A köznevelés és a felsőoktatás elméleti – módszertani kérdései” c. szekcióban hat 

előadás hangzott el. Az üléselnökök dr. Hamar Pál és dr. Andrásné Teleki Judit voltak.  

A konferencia utolsó szekciójában, a „Kutatási eredmények az óvodás és kisiskolás 

korosztály köréből” hat előadás hangzott el. Az üléselnökök dr. Veres-Balajti Ilona és dr. 

Némethné dr. Gyurcsik Zsuzsanna voltak.  

 

A konferencia nagyon hasznos volt számomra, mert az előadásom utáni hozzászólásokból azt 

a következtetést vonhattam le, hogy a kutatási témám a mindennapos testnevelés 

bevezetésének köszönhetően nagyon időszerű, ezért érdemes vele a jövőben is foglalkozni. A 

konferenciáról készített fényképeket, a részletes program és előadás-kivonatot mellékeltem, 

amelyben előadásom összefoglalója a 25. oldalon található.  

 

Pécs, 2015. április 20. 

 

 

        Dr. Németh Zsolt 

              adjunktus 
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