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A SOSZ elnökségének 2021-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. 

 

2021-es esztendő az egyetemes magyar és nemzetközi sport számára is különleges év volt. Amellett, 

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. Nagy József képzési és szervezetfejlesztési igazgató kinevezésével a SOSZ 

szolgáltató tevékenysége 2021-ben jelentősen bővített képzési munkával gazdagodott. A korábbi 

években a tagszervezetek évente két alkalommal fél-fél napos jelenléti konferenciákon kaptak 

tájékoztatást az egyesületi, sportvezetői munka aktuális jogi, gazdasági kérdéseiről, a meghirdetett 

pályázati lehetőségekről. 

A pandémiás helyzet gyökeres módosítást igényelt a megszokott jelenléti formák kiváltására. A 

SOSZ – hasonlóan más sportszövetségekhez – az on-line lebonyolítás alkalmazására tért át. A 

tagszervezetek igényét februárban felmérve az egy-egy órás időtartamú, egy-egy témát tárgyaló 

képzés került kialakításra. Minden alkalommal a zoom alkalmazás igénybevételével zajlottak e 

programok. Kezdetben a tagszervezetek közel negyede igényelt segítséget ehhez, melyet a SOSZ 

Központi Irodája biztosított számukra egy tájékoztató megküldésével. Az online „képzések” sok 

esetben inkább tájékoztatók voltak az aktuális ügyekről, melyet köszönettel fogadtak mindig a 

résztvevők, hiszen a hétköznapi munkájukhoz kaptak ezzel segítséget. 

A képzési programokra legtöbben (41%) az 50-100 fős, illetve 25%-ban 200-500 fős sportolói 

létszámú klubokból jelentkeztek. Legmagasabb - 80 % feletti - hasznossági értéket a HISZEK 

BENNED Sport Program tájékoztatóival, a COVID helyzettel, illetve a civil szervezeti működéssel 

foglakozó tájékoztatók kaptak. 

Sportháromság - Motiváció és közösség építés a sportban címmel Mizsér Attila közreműködésével 

többhetes tréningprogramsorozatot hirdettünk, melynek célja az utánpótlás korosztályban dolgozó 

edzők motiváló kommunikációs képesség fejlesztése volt. A pozitív visszajelzések 

eredményeképpen szeretnénk újra meghirdetni a jövőben.  

 

 

 

http://www.sosz.hu/


Sportegyesületek Országos Szövetsége 
 

 
Cím: Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Tel.: +36 1 460 6810 
Weboldal: www.sosz.hu Email: sosziroda@sosz.hu 

 Nyilvántartási szám: Pk.63304/1990/1; Adószám:19638603-1-42  

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) 

2021-ben már a VI. 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 utánpótlás sportolói bázis 

szélesítésében. A Programnak, mint a sporttámogatási rendszerek kiegészítő pillérének 

bizonyítottan van létjogosultsága, olyannyira, hogy a Program I-VI. ütemének keretében a 

Támogató Sportért Felelős Államtitkárság összességében már 1 250 000 000 forintot 

biztosított a kis és közepes sportszervezetek támogatására. A 2021. évben meghirdetett és 

lebonyolított Program VI. ütemében 300 000 000 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 VI. ütemében 755 sportszervezet 904 szakosztálya összesen 2 222 millió 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. 478 sportszervezet részesült összesen 

300 000 000 Ft értékű támogatásban, így sportszervezetenként az átlag támogatási összeg több, 

mint 600 eFt volt.  

 

Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak 

támogatása és ezzel összefüggő koordinációs feladatok ellátása  

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 2400/2020. Korm. határozat alapján 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma a SOSZ részére az egyes vidéki sportszervezetek COVID 

járvány okozta többletfeladatainak támogatása érdekében 2.122.750.000 forint összegű forrást 

biztosított. Az egyes vidéki sportszervezetek COVID járvány okozta többletfeladatainak 

támogatása keretében a SOSZ 510 000 Ft – 300 000 000 Ft támogatást folyósított 69 

kedvezményezett vidéki sportszervezet részére.  
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Szervezetünk egész évben dinamikusan fejlődött, ennek egyik legszembetűnőibb mutatója az, hogy 

a SOSZ tagszervezetinek száma az év végére elérte az 750-et. Célunk továbbra is az, hogy 

egyre több sportszervezettel kerülhessünk közvetlen kapcsolatba az általunk képviselt értékek és az 

általunk nyújtott szolgáltatásokon keresztül. A SOSZ elnöksége megalakította a kiemelt fővárosi 

sportegyesületek munkabizottságát (BVSC-Zugló; Budapesti Honvéd SE, FTC, KSI SE, MTK 

Budapest, TFSE, Újpesti Torna Egylet, Vasas SC) Őze István vezetésével, és a kiemelt vidéki 

sportszervezetek munkabizottságát (Debreceni Egyetemi Atlétikai Club; Debreceni Sportcentrum 

Közhasznú Nonprofit Kft.; Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület; 

Dunaújvárosi Központi Sportegyesület; Győri Atlétikai Club; Kaposvári Sportközpont és 

Sportiskola; Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.; Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.; 

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club; Pécsi Vasutas Sportkör; Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football 

Club; Szegedi Vasutas Sportegyesület; Székesfehérvári Honvéd Szondi SE; Szekszárdi 

Sportközpont Nonprofit Kft.; Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.; Szombathelyi MÁV 

Haladás Vasutas Sportegyesület; Tatabányai Sport Club; Tisza Volán SC; Városi Sportegyesület 

Dunakeszi; Veszprémi Egyetemi Sport Club) Sámuel Botond vezetésével, melyek elsődleges célja 

és feladata azon kívül, hogy kiemelt támogatásban részesülő sportegyesületek érdekeit egységesen 

képviselje, a szinergiák kidolgozása és kihasználása, valamint a jó tapasztalatok cseréje.  

 

Kiadványokat jelenít meg a SOSZ a magyar sportegyesületi élet és a SOSZ tevékenységével 

kapcsolatosan. 2021-es évben jelent meg a Budapesti Spartacus 60 éve, valamint a BEAC 

kiadványaként az Így lehetsz igazi cheerleader, melyek megjelenéséhez a SOSZ is hozzájárult. 

Szerkesztés alatt áll a SOSZ 33 éves tevékenységét bemutató könyv is, melynek megjelenését 2022-

re tervezzük.   

 

Több sportszakmai szervezettel kötött és készített elő együttműködési megállapodást a SOSZ 

elnöksége. A sportszakemberképzés átalakulásának elősegítése érdekében a Testnevelési és 

Sporttudományi Egyetemmel, az Állami Számvevőszékkel sportegyesületek számára különféle 

csatornákon eljuttatott állami támogatások törvényes és szabályszerű felhasználásnak érdekében. A 

Groupama Biztosító Zrt.-vel pedig egyedi, sportegyesületek számára elérhető 

sportbalesetbiztosítási csomagok kerületek kidolgozásra.  

 

Büszkén mondhatjuk, a kitűzött céljainkat teljesítettük2021-ben, bizakodva nézünk a 2022-es évre.  

 

2021-ben rendezett Európa-bajnokságokon, Európa Játékokon, Világbajnokságokon és az 

Olimpiai- és Paralimpiai játékokon olimpiai és paralimpiai versenyszámokban szerzett olimpia 

pontok alapján számított eredményességi rangsorban az esztendő legeredményesebb 

sportegyesülete a Budapesti Honvéd Sportegyesület lett!  

Hajrá Magyarország, Hajrá Magyar Sportegyesületek!  

 

Budapest, 2022. április 13. 

dr. Deutsch Tamás  

elnök  
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