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Megvalósult feladat leírása

A  fenti  időpontban  került  megrendezésre  a  XI.  Országos  Sporttudományi  Kongresszus
Debrecenben, a DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma épületegyüttesében, amely
a  Magyar  Sporttudományi  Társaság  legrangosabb  hazai  tudományos  kutatásokat  és
eredményeket  bemutató  találkozója.  A három napos szakmai  programokon egy előadással
(Prisztóka-Tóvári),  és  három proszter-előadással  (Hajudné, Vass,  Kajos) vettünk rész.  Két
Kollégánk  (Paic,  Meszler)  doktori  kutatási  témájukkal  kapcsolatban  tájékozódtak  az
országban  hasonló  témakörben  zajló  eredményekről,  másrészt  a  személyes  kapcsolatok
kialakításával  építettek  ki  újabb  szakmai  együttműködési  lehetőségeket  –  részlet
beszámolójukból:

Az  előadások  közül  szakmai  és  kutatásbeli  érdeklődésünkhöz  legközelebb  a  spanyol  Dr.
Ramon Llopis-Goig előadása tartozott, amelynek címe The Spanish football culture from a
sociological point of view: A focus on FC Barcelona and its identitarian symbolism. Ebben az
előadásban a spanyol labdarúgás egyik élcsapatának, az FC Barcelona-nak a története és a
környezetére  gyakorolt  hatásai  kerültek  bemutatásra.  Györfi  János  előadása  amely  “A
különböző  sport  területek  és  sportági  fejlesztések  kapcsolódási  pontjai  és  szinergikus
fejlesztési  lehetőségek”  címet  viselte,  a  sport  különböző  ágainak  rendszerét  és  fejlesztési
javaslatait tartalmazta, szintén hasznos volt. Pinczés Tamás előadásából – amely Eysenck és a
flow  anti-flow  élmények  előfordulását  tanulmányozta  serdülőkorúak  között  –  arra  a
következtetésre  jutott,  hogy a  sportoló  tanulók  gyakrabban  élnek  át  flow-élményt,  ami  a
későbbi kutatásokra nagy hatással lehet.

A konferencia azonnali hozadéka az Intézet számára fontos kapcsolatok kialakulása, amely a
Fehérvár  KC  női  kézilabda  klub  team  menedzserével,  Kynsburg  Zoltánnal  való
kapcsolatfelvétel volt.
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A szóbeli és e-poszter előadások több kérdést kaptak szekciójukban, amelynek folytatásaként
a  szabad  programok  alatt  szakmai  megbeszélések  zajlottak,  közös  kutatási  lehetőségek
rajzolódtak ki (pl. Nyíregyházi Főiskola Sporttudományi Intézetével). Ennek egyik konkrét
eredménye,  hogy  Vass  Lívia felkérést  kapott  a  Nyugat-magyarországi  Egyetem  hasonló
témakörében oktató és kutató szakemberétől, Dr. Simon István Ágoston egyetemi docenstől
közös kutatásban való együttműködésre.

Kajos  Attila  „A  magyarországi  sportmarketing  kutatás  múltja,  jelene  és  jövője”  című
tudományos előadása a kongresszus harmadik napján, június 7-én a Sportgazdasági e-poszter
szekcióban, több hasonló előadás mellett a másodikként került bemutatásra. Az előadás több
kérdést  is  generált,  és  viszonylag  hosszas  diskurzus  követte.  A  szakmai  megbeszélés
következtében  felmerült  a  jövőben  induló  Sportközgazdász  MSc  képzés  sportmarketing
kurzusára készülő Sportmarketing esettanulmány kötetben való alkotó részvétel lehetősége is.
Ezzel kapcsolatban megtörtént a kapcsolatfelvétel az e témakörben  előadó Fehér Andrással.

Pécs, 2014. június 11.

     Dr. Prisztóka Gyöngyvér


