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A SOSZ elnökségének 2019-ben is elsődleges célja és feladata volt, hogy a Magyarországon 

működő sportszervezetek érdekérvényesítésének érdekében, a sportirányítással, valamint 

a sportköztesületekkel közvetlenül kialakított együttműködéseken keresztül a 

sportszervezetek érdekében végzett sportszakmai érdekvédelmi tevékenységét erősíteni 

tudja. 

Amellett, hogy alaptevékenységünk professzionális működéséhez szükséges valamennyi 

feltétel megteremtésében, valamint a Szolgáltató SOSZ - jogsegély, pályázatfigyelés, 

pályázatírás, pénzügyi tanácsadás, adótanácsadás, könyvelési tanácsadás – program 

bővítése érdekében további lépéseket tettünk, a 2019-es év a szervezet életében kiemelkedő 

fontossággal bírt, mivel megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a SOSZ a tavalyi 

évben, melynek méltó megünneplésére SOSZ 30 rendezvénysorozatot szerveztünk.  
 

SOSZ 30 rendezvénysorozat 

Aktualitások a sportszervezetek adózási és pályázati kérdéseiben 2019 konferencia  

Az év elején a konferencia keretében több száz sportvezetőt és sportmunkatársat tudtunk 

személyesen és online formában tájékoztatni a 2019. évet érintő adózási jogszabályokból eredő 

változásokról, valamint a sportszervezetek számára elérhető pályázati lehetőségekről. 

SOSZ 30 Gálaünnepség:  

2019. február 15-én pénteken 19 órai kezdettel „SOSZ 30 GÁLAÜNNEPSÉGET” szervezett a 

budapesti Groupama Aréna rendezvénytermében, ahol amellett, hogy büfévacsorával egybekötött 

zenés táncos bált is tartottunk, a SOSZ elnöksége elismerését fejezi ki az elmúlt 30 év 

legeredményesebb sportegyesületei részére. A nyári és téli olimpiai és paralimpiai játékokon a 

sportegyesületek által szerzett olimpiai pontok alapján számított rangsor 1-10. helyezettjét díjazta a 

SOSZ a rendezvényen. 

SOSZ 30 jubileumi Ünnepi Közgyűlés és Konferencia 

2019. szeptember 20-án pénteken a budapesti Larus Étterem és Rendezvényközpontban SOSZ 30 

Ünnepi Közgyűléssel összekötött konferenciát szerveztünk, ahol amellett, hogy egy szakmai 

konferencia keretében megemlékeztünk a SOSZ 30 éves tevékenységéről, a magyar 

sportegyesületek érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkoztunk a szakemberképzés, 

létesítményfeljesztés témákban, díjaztuk a SOSZ életben elévülhetetlen érdemeket szerzett 

sportvezetőket és sportegyesületeket is.” A Sportegyesületek Országos Szövetségében, valamint a 

magyarországi sportegyesületek érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a SOSZ 

elnöksége Brüll Alfréd díjban részesítette dr. Nagy Lászlót, világbajnok kenust, az MTK 

Budapest egykori ügyvezető elnökét és akinek elévülhetetlen érdemei voltak a SOSZ 

megalapításában, továbbá éveken át vezette és szervezte a SOSZ életét a szervezet alelnökeként és 

ügyvezető igazgatójaként. 

Jubileumi SOSZ 30 kiadvány szerkesztése indult el a 2019. évben, mely a SOSZ 30 éves 

tevékenységének fogja bemutatni, minden tagszervezetünk számára szeretnénk eljuttatni.  
 

Sportszakmai SOSZ fórumok 

Budapesten és vidéken több sportszakmai és tájékoztató fórumokat tartottunk, melynek célja, 

hogy minél többen értesüljenek a SOSZ által meghirdetett programokról és szolgáltatásokról, 

valamint visszajelzéseket kapjunk, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a sportszervezetek 

vezetőit.  
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HISZEK Benned Sport Program 

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

érdekében alakította ki együttműködését a magyar sportirányítás csúcsszervezeteként működő 

Sportért Felelős Államtitkársággal. A sikeres együttműködés eredményeképpen már 2016-ban 

kiírásra került a HISZEK Benned Sport Program II. alprogram (továbbiakban: Program) 

2019-ban már a IV. üteme kerülhetett kiírásra. A Program keretében a kis és közepes 

sportegyesületek, sportszervezetek tehetség-kiválasztó, tehetséggondozó utánpótlás-nevelési 

feladatainak támogatását szolgáló alprogram lebonyolítását vállalta a SOSZ.  

Összességében elmondható, hogy a Program valós igényen alapuló megalapozott koncepció 

mentén kidolgozott támogatási rendszer, ami a hazai sportegyesületi élet szereplői által napi szintű 

működés kapcsán hatalmas segítséget és támogatást nyújt az utánpótlásbázis szélesítésében. A 

Programnak, mint a sporttámogatási rendszerek kiegészítő pillérének bizonyítottan van 

létjogosultsága, olyannyira, hogy a Program I-IV. ütemének keretében a Támogató Sportért 

Felelős Államtitkárság összességében már 700 000 000 forintot biztosított a kis és közepes 

sportszervezetek támogatására. A 2019. évben meghirdetett és lebonyolított Program IV. 

ütemében, hasonlóan a III. ütemhez 200 000 000 forint volt a rendelkezésre álló elnyerhető 

támogatási keretösszeg. A beérkezett programokban ebben az ütemben is az utánpótlásneveléssel, 

kifejezetten a tehetségkiválasztással összefüggő sportszakmai feladatokhoz ellátásához szükséges 

költségek kerülhettek tervezésre és elszámolásra. A programokban hangsúlyozott szerepet kapott 

az oktatási intézményekben való terjeszkedés és együttműködés, mint az utánpótlás bázis 

szélesítését célzó törekvés, valamint az ennek érdekében szükséges sportfelszerelés és sporteszköz 

beszerzések. A Program folytatásának a sikeressége érdekében a SOSZ kidolgozott egy további 

finomításokat magába foglaló javaslatot, amire azért volt szükség, mert a program eddigi ütemének 

a tapasztalatait összegezve még hatékonyabbá tehettük a Programot.  

A Program IV. ütemében 607 sportszervezet 753 szakosztálya 1,874 milliárd forint értékben 

nyújtott be támogatási kérelmet a programtartalmak megvalósításának támogatása érdekében, 

amiből 324 sportszervezet részesült összesen 200 000 000 Ft értékű támogatásban, így 

sportszervezetenként az átlag támogatási összeg valamivel több mint 617 eFt volt.  

 

500 

Büszkén mondhatjuk, hogy a kitűzött céljainkat teljesítettük, a SOSZ tagszervezetinek száma az 

év végére elérte az 500-at. Célunk továbbra is az, hogy egyre több sportszervezettel kerülhessünk 

közvetlen kapcsolatba az általunk képviselt értékek és az általunk nyújtott szolgáltatásokon 

keresztül.  

 

Budapest, 2020. április 16. 

 

 

dr. Deutsch Tamás  

elnök  
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