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Előzmények 

 

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ), amely több mint negyedszázados múlttal 

rendelkezik, 2015-ben is megtartotta a szakmai rangját, azonban kellő anyagi háttér hiányában a 

lendülete egyre inkább csökkent. Ez a tendencia már 2011-től kezdve megfigyelhető volt. Ennek hatása 

az lett, hogy a tagszervezetek száma folyamatosan csökkent, 2015. év végére számuk már csak 123 

volt.  Az anyagi nehézségek ellenére a SOSZ irodát (2014. nyarától munkatárs nélkül) változatlanul 

fenntartottuk, de valójában már nem működött. A korábban hagyományosan megrendezésre kerülő 

események – SOSZ bál, sportkonferencia, pénzügyi-számviteli tájékoztató, stb) szintén elmaradtak. A 

felsorolt okokra hivatkozva SOSZ elnöke, Mesterházy Attila, 2015. őszén jelezte az elnökségnek 

lemondási szándékát, melyet elfogadtak. 2015. december 10-én a tisztújítás során dr. Deutsch Tamást 

választotta meg a Küldöttgyűlés a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnökének.  

 

Új év – új elnök – új célok 

 

A 2016-os évet már az új elnök és a korábban megválasztott elnökség irányításával kezdte meg a 

SOSZ. Miután február elején az előző vezetéstől az átadás-átvétel folyamata zökkenőmentesen 

lezajlott, az új elnök a szervezet határozott céljaként tűzte ki a SOSZ újrapozícionálását, az anyagi 

helyzet megszilárdítását, a tagszervezetek számának érdemi növekedését, valamint a SOSZ 

programok beindítását.  

 

A szervezet a professzionális működéséhez szükséges valamennyi feltétel megteremtésében, valamint 

a Szolgáltató SOSZ - jogsegély, pályázatfigyelés, pályázatírás, pénzügyi tanácsadás, adótanácsadás, 

könyvelési tanácsadás – program kialakításában már az év az első félévében előre lépéseket tett az 

elnökség. A Magyar Sport Házában működő Központi Irodában a szervezet újjáélesztésé érdekében 

elkezdődhetett az érdemi munka. Az elavult infrastrukturális eszközparkot adomány segítségével 

lecseréltük, a Központi Iroda egy ügyvezető igazgató, egy irodavezető és egy munkatárs kinevezésével 

a napi szintű feladatok elvégzését már el tudta látni. Mindezeken túl egy új arculat és a már működő 

sosz.hu honlap is a mai kor igényeinek és követelményeinek megfelelő átalakuláson ment át.  

 

A szervezet életében mérföldkőnek számított az új Alapszabály megalkotása. Amelyre a törvényi 

változások és a szervezet működési modelljének megváltoztatása miatt volt szükség. 2016. március 11-

re összehívott SOSZ rendkívüli Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a SOSZ új Alapszabályát. Az 

újonnan elfogadott Alapszabály értelmében szűkült a vezető tisztségviselők száma, ezért a regnáló 

elnökség úgy határozott, hogy az elnöki mandátummal is megegyező időtartamra kerüljön 

megválasztásra egy új elnökség és Felügyelő Bizottság. Ennek érdekében az éves rendes 

Küldöttgyűlésen az elnök, az elnökség és a Felügyelő Bizottság lemondása mellett új, az 

Alapszabálynak megfelelő számú vezető tisztségviselőket választott a Küldöttgyűlés.  
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2016. május 27-én a Küldöttgyűlés a SOSZ elnökségét és a vezető tisztségviselőket négy évre 

választotta meg:  

  

Elnök: dr. Deutsch Tamás  

 

Elnökségi tagok: Czerpán István, Horváth Norbert, dr. Kovács Antal, Markovits László, Mátyás Gábor, 

Nagy József, Nyíri Zoltán, Őze István, Sámuel Botond, Ujhidy Tibor 

 

Felügyelő Bizottság tagjai: Szalai Miklós, Hausz Gyula, Nattán György 

 

A vezető tisztségviselőkön kívül a napi teendőkkel a következő személyek foglalkoznak:  

Ügyvezető igazgató: Virág Lajos 

Központi iroda vezetője: Farkas Edit 

Központi Iroda címe: Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. I/103.  

 

A szervezet irányításához elengedhetetlenül szükséges szabályzatokat megalkottuk, így az új SZMSZ-

ben is már szerepeltetett régiófelelősi rendszeren keresztül, az országot 5 régióra felosztva 5 

régiófelelősön keresztül tartjuk a kapcsolatot a tagszervezetekkel, valamint a szövetséggel kapcsolatba 

kerülő új tagokkal és tagjelöltekkel. 

 

Régiófelelősök:   

 

• Budapest és Pest megye: Stevik Péter 

• Észak-Magyarország: Mogyoródi Gábor 

• Dél-Magyarország: Dervarics Attila 

• Észak-Dunántúl: Somogyi József 

• Dél-Dunántúl: Csendes Balázs 

 

A SOSZ új elnöksége céljaként és feladataként a következőket fogalmazta meg:   

 

• a tagoknak olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek segítik a Szövetség tagjainak működését. 

• a tagok közös érdekeinek képviselete az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), 

mint köztestület, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), valamint a sporttörvény szerinti 

országos sportági szakszövetség, a sportszövetségek és egyéb társadalmi szervezetek előtt. 

• a tagszervezeti vezetők, edzők, versenyzők érdekvédelmének segítése, 

• az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, a tagok alapszabályaiban, illetve alapító 

okirataiban megfogalmazott célok elérésének segítése, 

• ajánlásokat tesz a sportegyesületek és sportszervezetek jogállásával, feladatainak 

teljesítésével, finanszírozási rendszerének kialakításával kapcsolatos szabályozási 

kérdésekben, 

http://www.sosz.hu/
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• hosszú, közép- és rövid távú szakmai koncepciók kidolgozása a sportegyesületek és 

sportszervezetek fejlődési lehetőségeinek érdekében, 

• ajánlások kidolgozása a sportkormányzat, a MOB és az MPB, valamint a sportági 

szakszövetségek és sportszövetségek felé a sportegyesületek és sportszervezetek 

feladatrendszerére, a sportegyesületi és sportszervezeti tevékenységet támogató fejlesztési 

programokra, 

• a sportegyesületek és sportszervezetek mindennapos szakmai munkájának segítése 

együttműködésben a sporttudományi feladatokat ellátó szervezetekkel, 

• a sportegyesületek és sportszervezetek által céljaik megvalósítása érdekében folytatott 

gazdasági vállalkozási tevékenység működtetéséhez szükséges szakmai képzés, felkészítés, 

továbbképzés biztosítása a Szövetség tagjai számára, 

• a sportegyesületek és sportszervezetek támogatása hazai és nemzetközi sportversenyek és 

sportrendezvények rendezésében, 

• sportszakmai továbbképzések és konferenciák szervezése, 

• a Szövetség által létrehozott „Az Egészséges Magyar Sportoló Ifjúságért Alapítvány” 

tevékenységének figyelemmel kísérése. 

 
Szolgáltató SOSZ  

 

A „Szolgáltató SOSZ” program beindításával napi szinten olyan szolgáltatásokat nyújt és közvetít a 

SOSZ a tagszervezetei felé, amelyek a mindennapi munkájukat nagymértékben segítik és támogatják. 

Ezek kialakítása jelenleg is folyamatban van, amik a következők:  

 

• jogsegély szolgálat, 

• könyvelési tanácsadás, 

• pénzügyi tanácsadás, 

• pályázati tanácsadás, 

• sport és egyéb szakmai konferenciák szervezése, 

 

A SOSZ szolgáltatások közvetítése, valamint a hatékonyabb kommunikáció érdekében a sosz.hu 

weboldal átalakításra került, ahol a hazai sportélet aktuális információit és híreit osztjuk meg a 

honlapunk látogatóival.  
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Elindított programok és rendezvények 

 

A SOSZ hangsúlyt fektet a kis és közepes sportszervezetek segítésére és támogatására. Ennek 

érdekében felvette a kapcsolatot a magyar sportirányítás csúcsszervezeteként működő az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Sportért felelős Államtitkárságával. A szakmai előkészítő munka 

eredményeként közösen bonyolítjuk le a HISZEK Benned Sport Programot. A SOSZ a HISZEK 

Benned Sport Program keretében a kis és közepes sportegyesületek, sportszervezetek tehetség-

kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását szolgáló alprogram lebonyolítását vállalta, 

valamint ellátta a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával 

összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 

tevékenységek támogatásával összefüggő közreműködői feladatokat.  

 

A rendezvényeink és a konferenciáink szervezése során a tagszervezeteink és a programjaink iránt 

érdeklődők számára folyamatosan naprakész információkat nyújtottunk. Ennek érdekében a Magyar 

Edzők Társaságával együttműködve megszervezésre került 2016. december 7-én a „Sportegyesületek 

irányítási modellje” konferencia. A konferencia keretében bemutattunk néhány, különböző típusú, 

eredményesen működő magyar sportegyesület tevékenységét.  

 

Az együttműködési megállapodások előkészítése folyamatosan zajlottak, az év végén megalakult új 

sportköztestületekhez eljuttatta a SOSZ a tagfelvételi kérelmét, a jövő szempontjából biztató 

egyeztetéseket folytatott a szervezetek vezetővel.   

 

Összességében elmondható, hogy a kitűzött céljainkat időarányosan teljesítettük, a SOSZ az év végére 

már 221 tagszervezettel rendelkezett. Célunk továbbra is az, hogy egyre több sportszervezettel 

kerülhessünk közvetlen kapcsolatba az általunk képviselt értékek és az általunk nyújtott 

szolgáltatásokon keresztül.  

 

Budapest, 2017. május 8. 

 

 

 

 

dr. Deutsch Tamás  

elnök  
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