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Sportegyesületek Országos Szövetsége  

2020. évi szakmai tevékenységének tervezete 

 

1. Szolgáltató SOSZ program működtetése - jogsegély, pályázatfigyelés, pályázatírás, pénzügyi 

tanácsadás, adótanácsadás, könyvelési tanácsadás a tagszervezetek részére.  

 

A SOSZ szolgáltatásai a tagszervezetek sportszakmai érdekképviseleti, tanácsadási, oktatási és 

jogvédelmi tevékenységének céljára jött létre. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy egyre több igény 

mutatkozik a sportszervezetek vezetői részéről, hogy aktuális és naprakész információkat kapjanak 

a törvényi változásokról, vagy a sportszervezeteket érintő jogi- adózási és pályázati kérdésekben. 

  

2. A kis- és közepes egyesületek fejlesztését szolgáló program lebonyolítása. A HISZEK 

Benned Sport Programban való aktív részvétel.  

 

HISZEK Benned Sport Program II. alprogram V ütemének megvalósítása. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által továbbadott támogatásként 

biztosított támogatás olyan programok számára nyújt támogatási lehetőségeket, amelyek az 

utánpótláskorú versenyzői taglétszám növelését vagy megtartását szolgálják.  

 

3. Sportszakmai javaslatok kidolgozása és továbbítása a sportirányítás részére. 

 

A hazai sportszervezeteket érintő legfontosabb sportszakmai kérdésekben a SOSZ elemzéseket 

végez, majd javaslatokat dolgoz ki és továbbít a sportirányítás felé.  

 

4. Szakmai együttműködési megállapodások megkötése a sportszakmai és önkormányzati 

érdekszövetségekkel.  

 

A SOSZ évtizedes hagyományait megőrizve elkötelezett az iránt, hogy a magyarországi 

sportszervezetek sportszakmai érdekképviseleti fórumaként működjön, kész együttműködni a 

magyar sport és sportigazgatás minden szereplőjével a hazai sportszervezetek érdekvédelme, 

valamint lehetőségeik bővítése, valamint fejlődésük érdekében. 

 

5. Tagtoborzás - megyei-regionális szakmai fórumok szervezése.  

 

Személyes tanácskozás alkalmával első kézből kapnak információt a sportvezetők egyrészt a 

különféle támogatási formákról, azokban való részvétel lehetőségéről, másrészt a SOSZ, mint 

érdekképviseleti szervezet munkájáról, valamint a sportszakmai kérdések közvetlen felvetésére is 

sor kerülhet.   

 

6. Sportszervezeti vezető képzési program beindításában való aktív részvétel.  

 

Sportvezetői tapasztalatcsere,  

 

http://www.sosz.hu/
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7. Országos és regionális sportszakmai rendezvények és konferenciák szervezése.  

 

A sportegyesületek számára hasznos ismereteket nyújtó rendezvények létrehozását és más 

szervezetekkel történő közös lebonyolítását fontos feladatának, küldetésének tekinti a SOSZ, ezért 

szervez az évben több konferenciát is az egyesületi vezetők és a sportszakemberek számára. 

 

8. Sportszervezetek helyzetét feltérképező felmérések készítése.  

 

A SOSZ fontos feladatának tekinti, hogy átfogóan és folyamatosan felmérje, hogy a gazdasági és 

társadalmi folyamatok, esetleges változások milyen hatással vannak a hazai sportszervezetek 

működésére, értékelje a kialakult helyzetet és feltérképezze azokat a területeket, ahol a legnagyobb 

segítségre van szükségük a hazai sportszervezeteknek.  

 

9. SOSZ bál megszervezése. 

 

Folytatva a SOSZ nemes hagyományait 2020. évi SOSZ Bál rendezvényen amellett, hogy a 

magyarországi sportszervezetek képviselői számára vonzó társasági eseményt szervez a SOSZ, 

díjazza az elmúlt év legeredményesebb sportszervezeteit is. 

 

10. Az Egészséges Magyar Sportoló Ifjúságért Alapítvány célkitűzéseinek újra definiálása. 

 

A SOSZ által létrehozott Alapítvány a hazai fiatal sportolók és sportvezetők számára kíván nyújtani 

képzési lehetőségeket támogatók bevonásával.  

 

 

Budapest, 2020. június 8. 

 

 

dr. Deutsch Tamás 

Elnök 

sk. 
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