
A rendezvény nyilvános és ingyenes!

Tisztelettel meghívjuk a

Fenntartható egyetemi sport:
Létesítmények és szolgáltatások

című nemzetközi workshopra. 
(hibrid, nyilvános rendezvény)

Időpont: 2022. szeptember 27-28.
Helyszín: ELTE PPK Aula, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Rendezők:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának három intézete: Sport-
tudományi Intézet – Szombathely, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Ember – Kör-
nyezet Tranzakció Intézet, valamint az ELTE Innovációs Központ. 

Közreműködő nemzetközi partnerek:

  International Network of Sport and Health Sciences (INSHS, France)
  Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš (Serbia)
   University Sport Center and Faculty of Educational Science at Goce Delchev Univeristy 

(Shtip, North Macedonia)

A rendezvény témája:

A fenntartható fejlődés szempontrendszere, alapelvei az emberek életminőségének hosszú távon való 
megtartását, javulását szolgálják. Ennek a szociális jólét elérését, a társadalmi kohézió fenntartását tá-
mogató gazdasági fejlődéssel együtt kell érvényesülnie a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodással összhangban.

Mint minden társadalmi, gazdasági szervezetnek, intézménynek, vállalatnak, így a felsőoktatási intéz-
ményeknek is ki kell alakítaniuk a fenntarthatósági stratégiájukat. Ez az elvárás egyedi lehetőségeket jelent 
az egyetemi sport számára a létesítmények fejlesztése, átalakítása, modernizálása és a szolgáltatások 
kiterjesztése vonatkozásában annak érdekében, hogy minőségi életteret és kínálatot nyújtsanak az in-
tézmény hallgatói, oktatói, dolgozói, de tágabb értelemben és hosszú távon a helyi lakosság számára is.

A rendezvény tervezett kimenete:

A Fenntartható egyetemi sportlétesítmények és szolgáltatások című kézikönyv, illetve további work-
shopok és pályázati konzorciumi partnerkapcsolatok kialakítása.

A rendezvény célja:  
   Az egyetemi testnevelés és sport létesítményeinek és szolgáltatásainak bemutatása társadalmi, 

gazdasági, környezeti fenntarthatósági szempontból.
   Az innováció lehetőségeinek bemutatása a fenntartható létesítményfejlesztés és szolgáltatások 

vonatkozásban (kerekasztal-beszélgetés).
   A fenntartható egyetemi testnevelés szempontjainak összegzése (kerekasztal-beszélés).
   Pályázati lehetőségek, együttműködések, kutatási projektek lehetőségeinek egyeztetése 

(rendezvényzáró gondolatok).



PRO G R A M

S Z E P T E M B E R 2 7. O N L I N E
l ink »

10:00 –17:00
Nemzetközi Plenáris Ülés (meghívott előadókkal, angol nyelven)
Külföldi és hazai egyetemek, egyetemi és más sportszervezetek képviselőinek, 
szakértőinek előadásai. 

S Z E P T E M B E R 2 8 .
É L Ő

helyszín: ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

      O N L I N E  l ink »

8:30 – 8:45 Megnyitó

8:45 – 10:45 Plenáris ülés, meghívott előadókkal
Dr. Dancs Henriette (ELTE): „A Fenntartható Egyetemi Sport Campus” nemzetközi szekció összefoglalója
Mudra Viktória (ELTE): Fenntarthatóság a gyakorlatban az egyetemeken
Pigniczky Dorottya (MOB): Fentarthatóság a sportban egy Erasmus+ projekthez kötődően a MOB részvételével
Juhász Péter (MEFS): Nemzetközi példák és jó gyakorlatok bemutatása a FISU Healthy Campus projektjén keresztül 
Bardóczy Gábor (MKSZ): Fenntartható létesítmények
Bognár Rozita, CSR vezető (Tízpróba Magyarország Kft.): Fenntarthatóság és CSR aktivitás a Decathlonnál 
Csuri Ferenc Nándor (Accecc4you): Az akadálymentességről szóló információk fontossága a sportlétesítmények 
vonatkozásában

11:00 –12:15 Innováció, technológia lehetőségeinek bemutatása a fenntarthatóság 
(létesítményfejlesztés és szolgáltatások) vonatkozásban
Simon Gábor, BEAC elnök
Hurtik Péter, SZOESE elnök
Dr. Orlóczi László, ELTE Füvészkert, igazgató
Dr. Mondok Anita, Debreceni Egyetem, közgazdász, főiskolai docens
Dr. Mihalik Zsuzsanna, AYCM alapító-igazgató
MODERÁTOR Dr. Boros Szilvia (ELTE)

12:30 – 14:00 A fenntartható egyetemi testnevelés
Barka Nikoletta (BGE): A fenntartható fejlődés és a sport
Dr. Bartha Zsolt (BME): Digitalizálás az egyetemi testnevelésben – egy olimpiai sportág példáján
Dr. Edvy László (PE): Reális cél, hogy a sport eljusson mindenkihez? 
Dr. Freyer Tamás (NKE): Élménytestnevelés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
Novák Ágnes (ELTE): Svédasztalos egyetemi testnevelés
Várszegi Kornélia (SE)
MODERÁTOR: Dr. Kovács Katalin (ELTE)

14:00 – 15:00 Zárógondolatok, kitekintés a jövőbe
Interaktív eszmecsere a helyszínen és az online térben bekapcsolódókkal az együttműködésekről, a kutatási 
projektek lehetőségeiről és a jó gyakorlatokról. A konferencia napján várjuk a javaslatokat és kérdéseket az alábbi 
linkre » Javaslatok és kérdések
MODERÁTOR Dr. H. Ekler Judit (ELTE)

Az ELTE PPK oktatói, hallgatói, munkatársai számára a regisztráció nem szükséges. Szeptemberben kerül kiküldésre a végső, részletes 
program és az eseményhez való kapcsolódás link a belső kommunikációs platformokon.

A REGISZTRÁCIÓ opcionális.

Regisztrálni az alábbi felületen lehet név és e-mail cím megadásával: Regisztráció
A regisztrált résztvevők e-mailben is megkapják a csatlakozási információkat a konferencia reggelén.
A regisztráció határideje: 2022. szeptember 26.
Regisztrációval kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel forduljanak Anti Zsuzsannához: anti.zsuzsanna@ppk.elte.hu

https://meet.google.com/wgg-ekke-ozr
https://www.youtube.com/channel/UCtYiR3E3yZ599-mKhXg9jWA
https://www.youtube.com/channel/UCtYiR3E3yZ599-mKhXg9jWA.
https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3dFixBXOl9u9S2q
mailto:anti.zsuzsanna@ppk.elte.hu



