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44. MOZGÁSBIOLÓGIAI KONFERENCIA 

A konferencia rendezői: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért Felelős Államtitkárság 

Magyar Sporttudományi Társaság  

Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztálya 

Testnevelési Egyetem (TF) 

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság 

 

A megvalósult feladat leírása: 

A 44. Mozgásbiológia csütörtöki megnyitóját Dr. Tóth Miklós, Dr. Hamar Pál és Dr. Donáth 

Tibor tartotta. Ezután elkezdődtek az előadások. A szervezők az előadókat hat szekcióba 

sorolták be. Az első napon, délelőtt a „Prevenció és rehabilitáció a humánkineziológiában” 

szekcióban hat előadás hangzott el. Az üléselnök Dr. Nyakas Csaba volt. Délután a „A 

sportpszichológia időszerű kérdései” szekcióban öt előadás hangzott el. Az üléselnökök Dr. 

Soós István és Dr. Sipos Kornél voltak. A „Fizikai aktivitás, egészséges életmód” szekcióban 

öt előadás hangzott el Andrásné Dr. Teleki Judit és Patakiné Bősze Júlia elnöklete közben. A 

„Sport és társadalomtudomány” szekcióban hat előadás hangzott el. Az üléselnökök Dr. 

Borbély Attila és Bácsné Bába Éva voltak. Az első nap egy nagyon jó hangulatú bankettel 

zárult. Pénteken „A testi nevelés huszonegyedik századi problémái” szekcióban öt előadás 

hangzott el. Az üléselnökök Dr. Hamar Pál és Dr. Bábosik Zoltán voltak. A „Kiemelt 

jelentőségű spotágak” szekcióban öt előadás hangzott el. Az üléselnökök dr. Tóth Ákos és Dr. 

Ökrös Csaba voltak. Ebben a szekcióban adtam elő „A pedagógiai ismeretek alkalmazása az 

utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők munkájában” c. kutatásom eredményeit.  
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A konferencia nagyon hasznos volt számomra, hisz az előadás után több olyan kérdés is 

felmerült, amivel még célszerű a kutatásomat kiegészíteni. A konferencia végén Dr. Hamar 

Pál megköszönte az előadóknak, hogy kutatásukat ezen a nagy hagyományokkal rendelkező 

konferencián ismertették. Felhívta a figyelmet, hogy a 45. Mozgásbiológiai Konferencia 

jövőre Debrecenben lesz, amelyre mindenkit nagy szeretettel várnak.  

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

amelyben előadásom összefoglalója az 58. oldalon található.  

 

Pécs, 2014. november 24. 

 

 

        Dr. Németh Zsolt 

        egyetemi adjunktus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




