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A SOSZ elnökségének 2020-ban 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. 

 

2020-as év az egyetemes magyar és nemzetközi sport számára is különleges év volt. Amellett, hogy 

szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy a koronavírus világjárvány miatt a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság - a japán kormánnyal és a játékok szervezőbizottságával egyetértésben - a 

XXXII. Tokiói Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékokat 2021-re halasztotta, a hazai sportágazat 

számára is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. A világjárvány terjedése következtében 

bevezetett kormányzati korlátozó, vagy éppen a visszaszorulása okán hozott enyhítő intézkedések 

az egész egészében a sportszervezetek működését is jelentősen befolyásolta.  

 

Alaptevékenységünk működéséhez szükséges valamennyi feltétel megteremtésében, valamint a 

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

könyvelési tanácsadás – program bővítése érdekében további lépéseket tettünk, de a 

legfontosabbnak azt tartottuk, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezetben sikerüljön 

naprakész és egyértelmű tájékoztatást adni a tagszervezeteinknek a kormányrendeletek pontos 

értelmezésével.  

 

Rendezvények 

A 2020-as év rendezvénynaptárát nagyban befolyásolták a korlátozó intézkedések, így csak az év 

elején tudta hagyományos rendezvényeit megtartani a SOSZ.  

 

Aktualitások a sportszervezetek adózási és pályázati kérdéseiben 2020 konferencia  

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

személyesen és online formában tájékoztatni a 2020. évet érintő adózási jogszabályokból eredő 

változásokról, valamint a sportszervezetek számára elérhető pályázati lehetőségekről. 

 

SOSZ Bál 2020:  

2020. február 21-én pénteken 19 órai kezdettel „SOSZ Bál” rendezvényt szervezett a budapesti 

Puskás Aréna rendezvénytermében, ahol amellett, hogy büfévacsorával egybekötött zenés táncos 

bált is tartottunk, a SOSZ elnöksége díjazta a 2019. év legeredményesebb sportegyesületeit. Az 

2019. évben rendezett Európa bajnokságokon, Európa Játékokon és a Világbajnokságokon 

olimpiai versenyszámokban szerzett olimpia pontok alapján számított rangsor 1-10. helyezettjét 

díjazta a SOSZ a rendezvényen. 

 

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) 

2020-ban már a V. üteme kerülhetett kiírásra. A Program keretében a kis és közepes 
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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-V. ütemének keretében a Támogató Sportért 

Felelős Államtitkárság összességében már 950 000 000 forintot biztosított a kis és közepes 

sportszervezetek támogatására. A 2020. évben meghirdetett és lebonyolított Program V. 

ütemében 250 000 000 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 V. ütemében minden eddigieket felülmúló számban, 910 sportszervezet 1220 

szakosztálya, 102 sportági szakágban összesen 2 498 081 957 Ft értékben nyújtott be 

támogatási igényt. Az országos lefedettséget tekintve a Program ezen ütemét is sikeresként 

értékelhetjük, mivel a Program ezen ütemében is az ország minden megyéből érkeztek 

támogatandó programtartalmak. 419 sportszervezet részesült összesen 250 000 000 Ft 

értékű támogatásban, így sportszervezetenként az átlag támogatási összeg közel 600 eFt volt.  

 

Naprakész tájékoztatás a folyamatos változásokról 

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett kormányzati intézkedések 

korbábban soha nem látott mértékben és gyorsaságban változtatta meg a sportegyesületekben folyó 

munka körülményeit, melynek hatására megváltoztak a sportszakmai munka végzése. 

Ezen intézkedések a sportszervezetek számára merőben új helyzeteket teremtenek, melynek súlyos 

anyagi-pénzügyi következményei voltak. Ennek tompítására született kormányzati intézkedések 

megismertetése és tudatos alkalmazása esélyt adott sportklubok számára a nehézségek 

mérséklésre. A 2020-as évben a SOSZ tagszervezetei folyamatos tájékoztatását kiemelt 

jelentőségűnek tulajdonította.  

 

Ágazati mentőcsomag 

A SOSZ fontos feladatának tekintette, hogy átfogóan felmérje az új koronavírus járvány 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. 

Ennek érdekében a SOSZ egy munkacsoportot állított fel, valamint online kérdőíves felmérést 

végzett a tagszervezetei körében. A felmérés eredményeinek kiértékelése során kiderült, hogy a 

járvány súlyos gazdasági hatásait a sportszervezetek saját maguk képtelenek elhárítani, hiszen 

nincsenek pénzügyi tartalékaik, ráadásul a hazai és nemzetközi sportélet teljes leállása miatt kieső 
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bevételeik nem pótolhatóak. Ezért a SOSZ több, a részletekig kidolgozott, a sportszervezetek 

megmentéséhez indokolt kormányzati ágazati mentőcsomagra tett javaslatot. 

Ennek következtében az év végén Magyarország Kormánya több mint 2,1 milliárd forint 

rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány 

negatív gazdasági hatásainak kompenzálására, valamint a SOSZ bízta meg a támogatás 

kedvezményezettekhez eljuttatásával.  

 

Tisztújítás 

2020-ban SOSZ elnökségének és a Felügyelő Bizottság tagjainak 4 éves mandátuma lejárt, így a 

koronavírus világjárvány terjedése okán 2020. júniusában tartotta meg tisztújító rendkívüli 

Küldöttgyűlését a SOSZ. A Küldöttgyűlésen újabb négy évre Deutsch Tamást választották 

meg elnöknek. Az MTK Budapest elnöki és a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki tisztét is betöltő 

sportvezetőt egyedüli jelöltként, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül bízták meg a 

küldöttek 2024-ig a SOSZ vezetésével. 

A SOSZ elnökségébe ugyancsak egyhangú szavazással bekerült Czerpán István (elnök, Pécsi 

VSK), Gergely István (ügyvezető elnök, Bp. Honvéd SE), Kovács Antal (Atomerőmű SE), 

Mátyás Gábor (elnök, Dunaferr SE), Nyíri Zoltán (ügyvezető alelnök, Ferencvárosi TC), Őze 

István (klubigazgató, Újpesti TE), Sámuel Botond (elnök, Tatabányai SC), Sántha Gergely 

(elnök, DVTK SE), Ujhidy Tibor (elnök, Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér) és 

Zsoldos Péter (ügyvezető elnök, KSI). 

A felügyelő bizottság tagja lett Hausz Gyula, a Főtaxi SE elnöke, Nagy József, a SOSZ korábbi 

elnökségi tagja és Szalai Miklós, az FTC gazdasági főigazgatója. A felügyelő bizottság elnökének 

Szalai Miklóst választották a tagok.  

 

600 

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

év végére elérte az 600-at. Célunk továbbra is az, hogy egyre több sportszervezettel kerülhessünk 

közvetlen kapcsolatba az általunk képviselt értékek és az általunk nyújtott szolgáltatásokon 

keresztül.  
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