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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
A Magyar Sporttudományi Társaság és annak Sportinnovációs Szakbizottsága rendezte meg a 

„A sport, mint összekötő erő”  című konferenciáját.  
 

A rendezvény helyszíne: Balmazújváros Semsey Kastély  
(4060 Balmazújváros, Debreceni utca 2.) konferenciatermében került sor. 

 2015. március 19-én (csütörtök) 11.00-16.00 óráig. 
 
 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet oktatói 
közül egyedül vettem részt a fent nevezett konferencián. 
A konferencia programjában 11 előadás hallgathattunk meg. E rendezvénysorozaton való részvételem 
fontosságát abban láttam, hogy az előadások témájának innovációja olyan hasznos megoldásokat 
vonultatott fel a felsőoktatásban való oktatók, kutatók számára, amelyet hasznosítani tudunk.  
Az előadások tartalma egyrészt kitért a Magyar Olimpiai Bizottság által irányított sportterületek, 
kapcsolatrendszerek bemutatására, valamint több előadás a határ menti együttműködések 
jelentőségére hívta fel a figyelmet. A Testnevelési Egyetem (továbbá: TF) jelenlegi rektora 
előadásában megfogalmazta, hogy a kapcsolatrendszerek újraértelmezése, kiterjesztése az 
elsődleges feladat. A hagyományőrzés, az értékmegőrzés és a további építkezés az elért 
eredmények függvényében innovatív megoldásokat követel. Olyan alternatívák kidolgozását, 
amelyek sportpolitikai döntéshozók elé kerülhetnek, a megalapozottságuk és a szakmaiságuk 
színvonala alapján. A TF tekintélyéből, hagyományaiból, értékeiből olyan stratégiai rendszert 
hozhat létre, amely tudati fejlődést eredményezhet. 
A konferencia moderátorának előadásában kiemelt hangsúlyt kapott a továbbfejlesztés 
komplexitásának jelentősége. Milyen szituációkat, életszituációkat alakítottunk ki? Milyen 
üzenetünk tapadt meg az emberek emlékezetében? Ezekre a kérdésekre igyekezett 
előadásában választ adni, a Szellemi+Mentális+Közösségi motiváció kapcsolatának 
összefonódásával-„a betört ablak elméletét” vázolta, ráirányítva a Komplex - Humán Stratégia 
elvére. Komplex prioritási hálót bemutatva: a létesítmény, a szakemberképzés, a finanszírozás 
területének fontosságát Stakeholder elemzés alapján: ahol a tulajdonos, a menedzser, az edző, 
a játékos, a fogyasztó, az állam, a beszállító, a média, a versenytársak, a szövetség, valamint a 
termékhálózat kerül fókuszba. 
A konferencia tanulságát abban látom, hogy a sport történelmen átívelő fejlődése sokat elárul 
a társadalmi változásokról és a sport természetéről. Úgy tűnik, hogy felgyorsult világunkban a 
sport magába foglalja az emberi képességek öncélú fejlesztését és a képességek gyakorlati 
alkalmazhatóságát.  
A konferencia konklúziója megerősítette bennem azt az indító axiómát, mely szerint a XXI. 
században a sport különösen alkalmas eszköz a kisközösségek megerősítésére, az életminőség 
jelentős javítására, így a sporthálózat fejlesztésére érdemes tudatos és innovatív 
megoldásokat, komplex módszereket alkalmazni. 
A konferencia szervezői a nagy sikerre, érdeklődésre való tekintettel tervezik egy következő 
még szélesebb perspektívájú – szomszédos országokkal történő kapcsolatfejlesztést célzó, 
Kárpát - medencei nagyságrendű - konferencia megrendezését.  

 

Pécs, 2015. március. 24.                                                  
                                                                                   Hajduné Dr. László Zita 
                                                                                        egyetemi adjunktus 
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