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Szakmai beszámoló  
 

a Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi 
Kongresszusáról 

 

A Magyar Sporttudományi Társaság, valamint az egri Eszterházy Károly Főiskola közös 
megrendezésében került sor a XII. Országos Sporttudományi Kongresszusra ”Sporttudomány 
az egészség és a teljesítmény szolgálatában” címmel. A háromnapos tudományos 
rendezvényre az ország szinte minden részéből érkeznek előadók a sporttudománynak a 
fizikai teljesítményben és az egészség megőrzésben betöltött szerepével foglalkozó 
tudományterületekről. 
 

• A konferencia időpontja: 2015. június 4-6. 
• Helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) 

 

A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a konferencián való részvétel legfőbb célja a kutatási 
témák  bemutatása, valamint a  kapcsolatok ápolása és szélesítése volt, különös tekintettel a 
potenciális kutatási együttműködésekre. 
 
A konferencia első napján a regisztrációt követően kezdődött a Megnyitó ünnepség, melyen 
Dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára, Prof. Tóth Miklós, a 
Magyar Sporttudományi Társaság elnöke és Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly 
Főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket. Ezután következtek a Plenáris előadások 
számos neves, hazai kutató részvételével. 
 
Csütörtökön és pénteken több szekció is zajlott, köztük: a Diáksport - egyetemi sport - 
utánpótlás-nevelés, a Sportorvoslás - prevenció – rehabilitáció, az Olimpia – versenysport - 
sporttudomány vagy a Sport és egészség címekkel, ahol sok, a szakirodalomban is újnak 
számító ismerettel gazdagodtunk.  
 
A háromnapos kongresszuson öt előadással és öt e-poszter előadással vettünk részt. Dr. 
Prisztóka Gyöngyvér előadása mellett szekció elnöki feladatokat is ellátott az „Olimpia-
versenysport-sporttudomány” szekcióban. 
 
Az első nap első előadásai között került bemutatásra Tóvári Ferenc, Tóvári Anett és Prisztóka 
Gyöngyvér „A mindennapos testnevelés bevezetésének hatása a vázrendszeri elváltozásokra” 
című munkája csakúgy, mint a Paic Róbert – Kajos Attila – Marton Gergely – Meszler Balázs 
és Prisztóka Gyöngyvér által készített „Utánpótláskorú sportolók megküzdési módjainak és 
pszichológiai rugalmasságának összehasonlító vizsgálata” című munkája, amely több pozitív 
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visszajelzést kapott az ülésvezető elnöktől. Nagy érdeklődés övezte emellett Németh Zsolt 
„Testnevelő tanárok konfliktuskezelő stratégiáinak mélyinterjús vizsgálata” című előadását. 
Komoly érdeklődést, és a szekcióüléseken kívüli szakmai beszélgetést eredményezett Kajos 
Attila és a sportszervező szakon Pécsett végzett hallgató Láng Tamás közös munkája - az 
MSTT kongresszusok történetében első alkalommal önállóvá váló - Sportinnováció – 
Sportgazdaság szekcióban elhangzó „A hazai első osztályú labdarúgóklubok online 
marketingkommunikációja” című előadása.  
 
A tudományos munkáját számos kutató mutatta be elektronikus poszter formájában is a 
konferencia zárónapján, köztük intézetünk több dolgozója:  Prof. Dr. Wilhelm Márta, Dr. 
Váczi Márk és Tékus Éva. Wilhelm Márta-Soós Rita PhD hallgató az „Energiaital fogyasztási 
szokások a halmozottan hátrányos helyzetű Ormánságban élő fiatalok körében. 
Teljesítményfokozó vagy divat?”; míg Váczi Márk társzerzőivel, Cselkó Alexandrával és 
Szabó Edina PhD hallgatókkal bemutatták a „Nyolc hetes edzések hatását a prepubertás korú 
kézilabdázók teljesítményére és hormonális állapotára”, valamint az „Antioxidáns folyamatok 
vizsgálata időskorban” című munkájukat. Tékus Éva ismertette „A harántcsíkolt izom 
mikrosérülései és a plazma aktin, gelszolin, orozomukoid” című tudományos posztert a 
szakmai bizottság előtt. A konferencia nemcsak a megszerzett új tudományos ismeretek miatt 
volt jelentős, hanem a magyar sporttudományi kutatások élvonalbeli kutatóival való 
személyes szakmai eszmecserék ötleteket és motivációt adtak a további tudományos 
munkánkhoz. 
 
 
 
 
Pécs, 2015. június 8. 
 
 

 

 

Dr. Prisztóka Gyöngyvér   
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