A jó kormányzás elvei és a sportvilág számára hasznosítható következtetések a politikatudományi és közgazdaságtani
megközelítés legfontosabb megállapításain, illetve a döntések elméletén keresztül kerülnek bemutatásra.
Mivel a központi állami vagy önkormányzati működés Magyarországon a társadalmi-gazdasági fejlődés sajátosságai,
illetve a piaci és civil szféra viszonylagos fejletlensége miatt továbbra is különösen erősen határozza meg a szabadidősport
fejlődését, a jó kormányzás elemzett elveinek gyakorlatba ültetése először és közvetlenül a kormányzati intézményekben
valósulhat meg.
A szabadidősport esetében természetesen nem feledkezhetünk el arról a tényről sem, hogy a sporttevékenység alapvetően civil tevékenység, és ezért a jó kormányzás elveit a
nemzetközi tendenciák fő irányvonalának megfelelően a civil
szervezetek gyakorlatába is át kell ültetnünk.
A sportszervezetek nemzetközi gyakorlatának ismertetetéséhez az Európai Unió szakértői csoportjában 2013-ban gyűjtöttünk tapasztalatokat. Jó gyakorlatokat gyűjtöttünk többek
között a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Sport
és Kulturális Szövetség (ISCA) jó kormányzás terén kiadott dokumentumai alapján.
Az elmélet és gyakorlat szintézise alapján megfogalmazzuk
azokat a javaslatokat, amelyek segíthetik a magyar szabadidő
fejlődését, legyen akár szó közvetlenül sport- vagy más civil
szervezetről, állami vagy önkormányzati intézményről, esetleg
piaci szereplőről.
Az a tény, hogy a jó kormányzás magyar nyelvű szakirodalma
szinte nem is létezik, arra hívja fel a figyelmet, hogy szabadidősport elérhetővé tételében, a sportolói aktivitás növelésében
az érintettek tudatos bevonása, a szakmai döntéshozatal komoly előrelépést jelenthet.

A projektben sor kerül a sport nemzetközi különösen európai - dimenzióinak megfelelő
hazai tartalmak feltárására.
Tudományos alapossággal megtörténik a szabadidős célú fizikai aktivitásban rejlő egészségfejlesztő, sportszociológiai, oktatáspolitikai, a társadalmi felelősségvállalás és kohézió erősítését
szolgáló értékek magyarországi kiteljesítési lehetőségeinek azonosítása.
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A fizikai aktivitás és a sport magyarországi
dimenzióinak feltárása
A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai
aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói
közösségek bővítése célú konstrukció

TÁMOP- 6.1.2/11/2-20120002 kódszámú projekt

A Projektről általában
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 életmódprogramok c. pályázati felhívás, a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és
a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú konstrukció keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy olyan objektív, mérhető és aktuális eredményekkel, ösztönzőkkel szolgáljon a döntéshozók és szolgáltatók
számára államháztartáson belül és kívül, amely egyrészt hivatkozhatóvá válik a stratégiaalkotási, döntéshozási folyamatokban,
másrészt megerősíti a testmozgás, a fizikai aktivitás és a sport,
mint jelentős nemzetgazdasági ágazat pozícióját a 2014 és 2020
közötti pénzügyi, tervezési és programozási időszakban.
A fejlesztés célja, hogy a fizikai aktivitás és a sport magyarországi társadalmi és jogi környezethez illeszkedő tudományos és
sportmenedzsment tartalmait és eszközeit feltárja.
Cél továbbá, hogy e tartalmakkal és ismeretekkel a helyi önkormányzati, vagy területi államigazgatási feladatokat ellátó
döntéshozók (pl. megyei önkormányzati képviselők, köz- és
kormánytisztviselők, költségvetési intézményekben dolgozó
közalkalmazottak) és a sportélet gyakorlati szervezésében részt
vevő szakemberek megismerkedjenek, azokat elsajátítsák, és képessé váljanak azok átadására, személyes készségeikbe, illetőleg
a szervezeti kompetenciákba építésére.

A fejlesztés célja ezen túlmenően, hogy
	elősegítse a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában a sporttudomány, a diák- és a szabadidősport kapcsán megfogalmazott célok és beavatkozások megvalósítását,
	preventív jellegű válaszokat adjon a célcsoportra (is) egyre
inkább jellemző közegészségügyi kihívásokra, mint például
az egyre gyakoribb elhízásra, korai diabéteszre, és a kardiovaszkuláris betegségekre,

	figyelembe vegye a célcsoportba tartozók eltérő környezeti,
szocio-kulturális, ill. korcsoportra jellemző adottságait, érdeklődését, valamint motivációjának lehetőségeit.
A projekt legmeghatározóbb eredményeiként azon hiánypótló elemzések, ismeretanyagok, iránymutatások, ajánlások megszületése jelölhető meg, melyek az egészségfejlesztési célkitűzésekhez kapcsolhatók, közérthetőek,
és sportszervezési szemszögből mutatják be elsősorban a
sport- és a társadalomtudományok, a sportegészségügy,
a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a
közigazgatás és a sportszolgáltatások területén fennálló
helyzetet, kitörési pontokat.

Kutatási tématerületek
1.	Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása.
2.	Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos
helyzetűek, fogyatékossággal élők és nők sportja.
3.	Oktatás, képzés és képesítések a sportban és sportolói kettős
karrier a köz- és felsőoktatásban.
4.	Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton
keresztül.
5.	A jó kormányzás a sportban.
6. Jó gyakorlatok a sportszervezés és sportmenedzsment
területén.
7.	 Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában.

A projekt keretében a fenti hét téma mellett sor került
	egy átfogó adatgyűjtésre a diák-, hallgatói és szabadidősport
területén: sportlétesítmények, szervezeti és humán (sportszakember) adatok felmérése.
	a módszertani eredmények ismertetésére és tudatosítását
szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló rendezvények
szervezésére a megyei és fővárosi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára.
	egy önálló adatbázis alapú szabadidősport portál kifejlesztésére www.mozgasmonitor.hu címen amely tájékoztatást
nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, sportmenedzsment, sportszervezési és
sporttudományi szempontból releváns információkról.

Jó kormányzás a sportban
Magyarországon a szabadidősport és a jó kormányzás kapcsolatának tudományos igényű vizsgálata teljesen újnak számít,
magyar nyelvű szakirodalom szinte alig létezik, ezért csak az
érintett két témában végzett korábbi önálló kutatások nyújthattak kiindulópontot. A kutatás célja a jó irányításhoz szükséges ismeretek összegyűjtése, a sportszervezetek nemzetközi
gyakorlatában létező tapasztalatok feltárása, azok szembesítése a magyarországi valósággal, illetve alkalmazhatóságuk előkészítése.
A jó kormányzás sportbeli definiálásakor tág értelemben, az
Európai Unió megfogalmazását tekintjük kiindulásának: „Az a
keret és kultúra, amelyen belül egy sportszervezet meghatározza politikáját, stratégiai célkitűzéseit, egyeztet az érintett szereplőkkel, nyomon követi a teljesítményt, értékeli és menedzseli a
kockázatokat, beszámol tevékenységéről és a fejleményekről a
tagjainak és képviseltjeinek, beleértve a sportbeli iránymutatások és szabályozások hatékony, fenntartható és arányos megvalósítását.”

