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Szakmai beszámoló  
 

A „H2020” Workshopról és az „International Conference ECONOMICS 
AND MANAGEMENT OF SPORTS 2014” konferenciáról 

 

A brnoi Masaryk Egyetem Sporttudományi Kara (www.fsps.muni.cz) első alkalommal rendezte meg 

„International Conference ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SPORTS 2014” címmel a 

sportgazdasági és sportmenedzsment területére koncentráló nemzetközi konferenciáját 

(www.ems2014.muni.cz). A konferenciát megelőző napon, valamint a plenáris ülések napjának 

délelőttjén a CZ.1.07/2.2.00/28.0221 számú, „Az FSPS-es képzéseinek innovációja és modernizációja” 

című Európai Uniós pályázat keretében került megrendezésre a H2020 Workshop, amelynek célja, 

hogy a résztvevők megismerkedhessenek az EU Horizon 2020 programjában elérhető ösztöndíj és 

pályázati lehetőségekről mind intézeti, mind pedig egyéni szinten.  

• A Workshop időpontja: 2014. november 19-20. 

• A konferencia időpontja: 2014. november 20-21 
• Helyszíne: Masaryk University, Faculty of Sport Studies Brno, Kamenice 5. CSEHORSZÁG) 

 
A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a konferencia részvétel legfőbb célja egyrészt a jelenlegi 

kapcsolati további bővítése, a kelet és délkelet-európában zajló sportgazdasági és sportmenedzsment 

kutatók és kutatások mélyebb megismerése és potenciális együttműködések kialakítása. Másrészt a 

Workshop részvétel célja a fent megnevezett pályázati és ösztöndíj lehetőségek megismerése és az 

ismeretek átadása az Intézet munkatársainak, akik ezen tudás segítségével sikeresebben 

pályázhatnak a Horizon 2020 program keretein belül egyéni (Marie Sklodowska-Curie ösztöndíj fiatal 

és tapasztalt kutatóknak) és Intézeti (RISE kutatócsere program, ITN nemzetközi képzési program, 

COFUND közös diploma program) támogatásokra. 

 

Workshop 

 

A workshopra a meghívás az októberben Harkányban rendezett „COMPASS Workshop”-nak 

köszönhetően jöhetett létre, ezzel annak kézzel fogható eredményei közül az elsőnek tekinthető. A 

meghívás ugyanis az ott résztvevő Dr. Stevo Popovic közbenjárásával érkezett október 27-én Jana 

Nová-tól a Brnói Masaryk Egyetem Sporttudományi Karának Sportmenedzsment tanszékének 

vezetőjétől. A rövid idő miatt a meghirdetett konferencián előadással már nem tudtam részt venni. 

A kétnapos workshop első napján Lotte Jaspers a hollandiai Yellow Research cég szakértője tartott 

előadást/képzést és brainstormingot a workshop résztvevőinek. A workshopon az alábbi résztvevők 

voltak jelen: 

prof. Leigh Robinson a skóciai University of Sterling School of Sport iskolavezetője (dékán) 

Mr. David … Ugyanezen iskola képviseletében 
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prof. Wojciech J. Cynarksi a lengyel Rzeszowi Egyetem Testnevelési Karának kutatásért és 

nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese  

Dr. Sanela Skoric a Zágrábi Egyetem Kineziológiai Karának frissen kinevezett adjunktusa 

Dr. Stevo Popovic a Montenegrói Egyetem adjunktusa, Sportmenedzsment tanszékének 

tanszékvezetője 

Dr. Radenko Matic a szerbiai Újvidéki Egyetem tanársegéde 

Martin … a szervező Brnoi Egyetem Sporttudományi karának dékánhelyettese. 

Dr. Jana Nová a szervező Brnoi Egyetem Sporttudományi Karának Sportmenedzsment 

tanszékvezetője. 

Dr. Sujit Chaudhuri a magyar Testnevelési Egyetem képviseletében (ő csak a második napon volt 

jelen) 

Rajtunk kívül a Brnoi Egyetem Projekt és Pályázati osztályának négy munkatársa vett még részt. 

 

Az első napon 9:00 – 17:00-ig tartott az oktatással egybekötött Brainstorming. 

 

Az oktatás során az egyéni bemutatkozásokat követően segédanyagok segítségével tekintettük át a 

Horizon 2020 program legfontosabb feladatait, célkitűzéseit, valamint azon részprogramokat, 

amelyek a megjelent képviselők és küldő intézeteik számára a legadekvátabb lehet. Ide tartozott az 

ERC Starting és Advanced Grant-je, a Marie Sklodowska-Curie program egyéni és RISE ösztöndíjai, 

valamint a közös ITN programok. A képzés során gyakorlati példák mentén vettük végig az adott 

lehetőségeket, megismerkedve a pályázati bírálók szempontrendszerével, a teljesítendő feladatokkal. 

A szintén a képzés során kapott „Individual Roadmap” anyag további segítséget nyújt a programok 

közötti kiigazodásban. 

A workshop lezárása után szervezett program keretében egy nagyon jó színvonalú klasszikus zenei 

koncertet tekinthettünk meg a brnoi filharmonikusok négy tehetséges fiatal művészének 

előadásában. 

A második napon 9:00 – 13:00-ig tartó megbeszélésen a résztvevők leginkább az előző napokban 

hallottak alapján próbáltak olyan lehetőségeket felvázolni, amelyek révén a saját erősségeiket, 

valamint gyengeségeiket figyelembe véve valamilyen támogatáshoz juthatnak. Ennek kapcsán 

leginkább az egyéni ösztöndíjak, valamint az intézetek közötti mobilitást támogató RISE programot 

találták a leginkább megcélozhatónak a jövőben. 

A workshop zárásaként a résztvevők megegyeztek abban, hogy létrehoznak egy közösségi hálózati 

rendszert valamelyik közösségi oldal bevonásával, ahová a területen (Sport menedzsment) az egyes 

intézetekben más területeken kutatást folytató kollégák önéletrajzát és kutatási érdeklődési körét 

feltöltik, ilyen módon tartva egymással a kapcsolatot a jövőben. 
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A fenti eredményen kívül a Workshop az alábbi, az intézet és a magam részéről fontos 

eredményekkel zárult: 

- prof. Leigh Robinsonnal szóbeli szándéknyilatkozat született a PTE TTK Sporttudományi és 

Testnevelési Intézete és a University of Stirling School of Sport közötti ERASMUS kapcsolat 

kialakításáról, valamint a különböző kutatási területeken való esetleges együttműködésekről. 

 

- Dr. Stevo Popovic és Radenko Matic kutatási területei nagyban hasonlóak a sajátomhoz (a 

konferencián közös kutatást mutattak be), ezért szóbeli megállapodás született egy 

lehetséges közös, Montenegrót – Szerbiát – Magyarországot (és Sanela Skoric közvetítése 

révén egy zágrábi kolléga bevonásával) Horvátországot átölelő sportfogyasztói magatartást, 

illetve sporthoz köthető marketingkommunikációt vizsgáló kutatások létrehozásáról. 

 

- A Rzeszow-i egyetem professzorával Wojciech J. Cynarski-val a Stirlingihez hasonló szóbeli 

megállapodás született a potenciális ERASMUS kapcsolat kialakítása kapcsán. Emellett 

Cynarski professzor az Európai Judo Szövetség főtitkára, így a kapcsolat komoly segítséget 

jelenthet az Intézetben dolgozó, a küzdősportokkal foglalkozó kollégák számára későbbi 

egyéni mobilitás révén. 

 

Konferencia 

A konferencia első napján hét plenáris előadást hallgathatott meg a konferencia közönsége. A 

plenáris előadók közül négy (prof. Robinson, Sanela Skoric és Stevo Popovic és Jana Nová) a 

Workshop résztvevői közül került ki. A másik három előadó között volt az újraalakult Testnevelési 

Egyetem megbízott intézményvezetője, egyben a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék 

tanszékvezetője Sterbenz Tamás, míg az utolsó két előadó közül Eva Caslakova a prágai Károly 

Egyetemről érkezett, míg Jiri Novotny a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetemről oktatója.  

A konferencia másnapján két párhuzamos szekcióban („Sportgazdaság és a sport üzleti kérdései” 

valamint „Menedzsment és Marketing a Sportban”) összesen 21 előadást tartottak a résztvevők. Az 

előadók többsége Csehországból érkezett (összesen 14), míg a második legnépesebb különítmény 

Magyarországot képviselte. Hazánkból a plenáris előadón kívül négy előadó érkezett. A fentieken 

kívül két török előadás is elhangzott, és Törökországból összesen öten érkeztek.  

 

A konferencia legfontosabb eredményei: 

A konferencián találkoztam két olyan személlyel, akikkel korábban egyéb okból már megtörtént a 

kapcsolatfelvétel, de a találkozásra végül nem került sor. 

 

Sabri Kaya, a török Kirikkale Egyetem docense a harkányi konferencia jelentkezői között is ott volt 

(ekkor került sor a kapcsolat-felvételére); azonban egyeteme csak évi egy konferencia részvételt 

támogat, így ő a brnói sportmenedzsment konferenciát választotta, mert az közelebb áll a kutatási 
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témaköréhez. Vele, valamint szerzőtársaival Dr. Ridvan Ekmekcivel (Pamukkale University) és Dr. 

Metin Argannal (Anadolu University) folytattam hosszabb beszélgetést elsősorban a hivalkodó 

fogyasztást a sport területén vizsgáló előadásuk kapcsán, amelynek során kiderült, hogy ezen felül 

több, potenciális együttműködési pont lehetséges (pl. a Anadolu Egyetem által szerkesztett 

folyóiratba tanácsadó testületébe keresnek PhD-val rendelkező tapasztalt kutatókat). A kapcsolat 

felvételt tovább erősíti, hogy a Kirikkale egyetem idén már megkereste az Intézetet esetleges 

ERASMUS megállapodás megkötése kapcsán. 

Irena Slepcikova a prágai Károly Egyetemről az októberben megrendezett COMPASS Workshop 

meghívott vendégei között volt, de akkor betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen. A 

konferencia alatt vele is alkalmam nyílt beszélni, amely beszélgetés során kitértünk a harkányi 

Workshopon elhangzottakra, valamint megerősítettük azon szándékunkat, hogy a prágai Károly 

Egyetem Sporttudományi Kara és az Intézet között ERASMUS és kutatási kapcsolat szülessen. 

Összességében rendkívül értékes és a kapcsolatok szélesítése területén rendkívül sikeres három 

(utazással együtt öt) napot sikerült a csehországi Brno-ban eltölteni. 

 

 

Kajos Attila 

Egyetemi tanársegéd 

PTE TTK STI 

Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék 
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