
 

 

 

M e g h í v ó 
 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitá-

sok szakmai támogatásával és a szabadidő-sportolói közösségek bővítésével foglalkozó or-
szágos rendezvénysorozat* tájékoztató rendezvényre, amelyre a járás, a város és a megye 
helyi választott vezetői, az oktatási és egészségügyi intézmények vezetői, az igazgatás terüle-
tén dolgozó szakemberek, valamint a helyi sportszervezetek irányítói elsőként ismerhetik meg 
a szakterületükön eddig nem publikált kutatási eredményeket és szakpolitikai ajánlásokat. 
 
A projekt részeként megvalósuló rendezvény az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával a Magyar Sportmenedzsment Társaság és a Magyar Sporttu-
dományi Társaság konzorciumi együttműködésének eredménye.  
 
A regisztráció ingyenes, a résztvevőket a kávészünetekben és az ebéden vendégül látjuk. 
 
A rendezvény időpontja és helyszíne változó:  Ld. táblázatban város és dátum  
 

Város   Dátum, kezdés 10 órakor 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegersszeg, Október 6. tér 16. csütörtök, május 29. 

Budapest, TF  

Semmelweis Egyetem testnevelési és 
Sporttudományi Kar  
1123 Budapest, Alkotás u 44. péntek, május 30. 

Salgótarján 
3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Városi 
Sportcsarnok, Tanácsterem hétfő, június 02. 

Kaposvár 
7400 Kaposvár, Fő utca 10. Vármegyeháza 
I. emelet- Díszterem kedd, június 03. 

Nyíregyháza 
4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. Bujtosi 
Szabadidőcsarnok szerda, június 04. 

Debrecen 
4024 Debrecen, Piac u. 54. Hajdú-Bihar 
megyei Önkormányzat Árpád terem csütörtök, június 05. 

Szolnok 
5000 Szolnok, Tiszaliget Városi Sportcsar-
nok Konferencia terem péntek, június 06. 

Eger   kedd, június 10. 

Székesfehérvár  
  CIVIL ház szerda, június 11. 

Veszprém 8200 Veszprém, Óváros tér 9. szerda, június 11. 

Miskolc 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. csütörtök, június 12. 

Budapest, TF 

Semmelweis Egyetem testnevelési és 
Sporttudományi Kar  
1123 Budapest, Alkotás u 44. péntek, június 13. 

 
 
10.00 Köszöntő, bevezető 
10.15 Önkéntesség és jó irányítás/kormányzás a sportban, valamint jó sportmenedzsment 

és – szervezési gyakorlatok  

11.15 Kávészünet, kötetlen beszélgetés 

11.45 Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos helyzetűek, fogyaté-

kossággal élők és nők sportja 
12.45 Ebédszünet 

13.15 Egészségvédelem a sport révén, így különösen egészségfejlesztő testmozgás és az 

alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása 



 

 

14.15 Kávészünet, kötetlen beszélgetés 

14.45 Helyi jó gyakorlat, egy jó példa a régióból  

15.45 Kérdések és válaszok 

 
Kérjük, hogy regisztrációját válasz e-mailben legyen kedves elküldeni (ahol munkahelyét (in-
tézményét), e-mail és mobilszámát is kérjük feltüntetni) az mstoffice@gmail.com e-mail cím-
re.   
  

Számítunk a jelentkezésére és a részvételére! 
Budapest, 2014. május 9.  
 
Üdvözlettel, 

Koltai K. Iván 
A Magyar Sportmenedzsment Társaság elnöke 

 
 
* A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása című, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment 
Társaság konzorciuma által megvalósított TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód-
programok c. pályázati felhívás, a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói 

közösségek bővítése célú konstrukció keretében valósul meg. 


