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XXXIII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 

szakmai beszámolója 

 

 

1. A Szekció időpontja és helyszíne 

 
A rendezvényre 2017. március 23. és 25. között került sor a győri Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János Kara, ill. az Egészség- és Sporttudományi Kar szervezésében.  

 
2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

 
 A Szekcióba 96 pályamunka érkezett be és kapott minősítést, ebből 93 pályamunka került 

bemutatásra. Nyolc tagozatban, 110 hallgató prezentálta kutatási eredményeit. A tagozatok listája:  

 

1) A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései; 

2) A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései I., II; 

3) Egészségfejlesztés és mozgásterápia; 

4) Egészségtudományi vizsgálatok; 

5) Fittségi és antropometriai vizsgálatok I., II.; 

6) Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok; 

7) Sport-, rekreációmenedzsment és turizmus; 

8) Teljesítmény- és képességfejlesztés a sportban I., II. 

 

A tagozati üléseket követően a főzsűri döntésének értelmében 12 első helyezés, 12 második 

helyezés és 4 harmadik (Ʃ= 28) helyezés, illetve 8 különdíj került kiosztásra. 

 

A helyezettek intézményi megoszlása 

 

Intézmény Helyezések 

TF 2; 3; 2; 1; 1;1; 3  

PTE-TTK 1, 1, 2, 3, 2; 2 

PTE-ETK 1 

SZE-ESK 1; 2; 2 

SZTE-BTK 1; 1  

SZTE-JGYPK 2 ; 2; 2; 2 

PAF 2 

ELTE SEK 1 

ETDK-RHK 1 

BME-GTK 1 

ELTE-PPK 3 
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3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 

 
A szakmai bizottságok összetétele, a bírálóbizottságok vezetői, kifejezetten garanciát jelentettek a 

magas színvonalú munkához. A zsűrik törekedtek, arra, hogy a hallgatókat a témával kapcsolatos 

vitába bevonják, ami jelentősen segítette a végső értékelés kialakítását.  

 
4. A megnyitó és a záróülés résztvevői 

 
A Szekció megnyitója egyben a XXXIII. OTDK országos megnyitója, ill. a szintén győri rendezésű 

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció megnyitója is, ennél fogva kiemelt 

jelentőséggel bírt. Az esemény elnöksége:  

‒ Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, 

‒ Szabó István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás- 

és Kutatásstratégiai Főosztályának vezetője, 

‒ Fekete Dávid, Győr Megyei jogú Város alpolgármestere, 

‒ Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, 

‒ Pusztai Gabriella, az OTDT alelnöke, 

‒ Mezey Barna, az OTDT alelnöke, 

‒ Pénzes Béla, az OTDT alelnöke, 

‒ Weiszburg Tamás, az OTDT alelnöke, 

‒ Cziráki Szabina, az OTDT titkára, 

‒ Mersich Gábor, a NEMAK Győr Kft cégvezetője. 

A rendezvényre meghívást kaptak a hazai felsőoktatási intézmények rektorai, az OTDT szakmai 

bizottságának elnökségi tagjai, a XXXIII. OTDK szekcióinak ügyvezetései, valamint a két nyitó 

szekció tudományterülete szerinti relevánst képzést folytató karok vezetői.  

A záróünnepségen került sor az eredményhirdetésre és az oklevelek átadására, amelyben az 

ügyvezetésen kívül közreműködött Dr. Tihanyi József, az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi 

Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára, valamint Dr. Konczosné Dr. 

Szombathelyi Márta egyetemi docens, az intézményi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács 

elnöke. 

 

5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása 
 

A program célja volt a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és 

Sporttudományi Szekciója programjainak hatékony és színvonalas szakmai és operatív 

szervezésének előkészítése, valamint lebonyolítása.  

A megfelelő előkészítés érdekben a szervezési munkálatok tulajdonképpen már két évvel a 

rendezvény előtt megkezdődtek, ill. az esemény előtti hónapokban heti rendszerességű szervezői 

megbeszélések segítségével készültünk fel a konferenciára. A megfelelő szakmai színvonal 
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elérésében legfőbb segítségünk az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a Szakmai 

Bizottság volt.  

A szervezéskor tekintettel voltunk arra, hogy a résztvevők a legtöbb esetben életük során egyszer 

vesznek részt OTDK-n, ezért fontos, hogy számukra maradandó pozitív élmény legyen a 

rendezvény, és a verseny jelleg megtartása mellett mindenki korrekt és reális visszajelzést kapjon a 

tevékenységével kapcsolatban. A résztvevői visszajelzés alapján a kitűzött célt sikerült 

megvalósítanunk.  

 
6. A konferencia rövid szakmai értékelése 

 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekciója alapvető szakmai célját elérte. A kandidáló hallgatók sikeresen bemutatták dolgozataikat, 

amiket a szakmai zsűrik a szabályzatnak megfelelően minősítettek és ezek alapján megállapították a 

végső sorrendeket. Amit általánosságban el kell mondanom az az, hogy minden konferencia 

szakmai sikerét a résztvevő dolgozatok, ill. előadások minősége jelenti. Ez pedig a témavezető 

tanárok és a témára fogékony hallgatók együttes tevékenységének eredménye. 

 
7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése 

 

Ezúton is köszönjük a rendezvény sikeres előkészítésében közreműködő partnerek támogatását, 

kiemelten az Országos Tudományos Diákköri Tanács segítségét. A Széchenyi István Egyetem által 

szervezett OTDK szekciók kiemelt támogatóiként működött közre a szervezőkkel Győr Megyei 

Jogú Város, illetve az Audi Hungaria Zrt. A szekció munkáját segítette a Magyar Diáksport 

Szövetség, a Magyar Sporttudományi Társaság. A különdíjak színvonalas díjazása, nélkülük 

nehezen sikerülhetett volna. További partnerünk volt a Wabi Szépség Centrum, a győri ETO FC, a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NewAge Fitness&Gym.  

 

Győr, 2017. április 20.                             

                    SZE szervezői bizottság 


