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A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (továbbiakban. ZMSE) az 1989. évi II. 

törvény alapján működő civil szervezet. Az 1990-ben alakult egyesülés célja a megyében 

működő sportági szövetségek érdekképviselete, tevékenységének koordinálása, a 

munkafeltételek biztosítása. Közhasznú civil szervezetünk a Zala Megyei Közgyűléssel 

kötött és többször módosított Feladatellátási Megállapodás keretében látta el a 

Sporttörvényben a megyei önkormányzatok részére megállapított feladatok egy részét 

2000. március 1-től. A példa értékűen működő struktúrát már több megye is alkalmazta, 

a zalai minta alapján. 

29 megyei szövetség tagja a ZMSE-nek, melyek közül a Diáksport Szövetség (ZMDSZ), a 

Labdarúgó (ZMLSZ) és a Szabadidősport Szövetség önálló jogi személyiséggel bír, az 

utóbbi közhasznú szervezet is. Az önálló szövetségek a pénzügyeiket külön számlán 

bonyolítják, de érdekképviseletben, munkaszervezésben, a Közgyűlés által biztosított 

irodák használatában, a rendezvények szervezésében az ernyőszervezet teljes jogú 

tagjai. 

A szervezet elnöksége 1 - 2 havonta ülésezett, a Felügyelő Bizottság Elnökének 

részvételével és döntéseiről hírlevélben értesítette a tagjait. Az operatív feladatokat 

három főállású alkalmazott látta el, alacsony díjazásért, lelkiismeretes munkavégzéssel. 

Az elmúlt évben tizenharmadik alkalommal adtuk ki a „Zala Megye Versenynaptára és 

Sport Kézikönyve” kiadványt, melyben valamennyi szövetség bemutatta a tevékenységét 

és közzé tette versenyprogramját. 

A Közgyűléssel kötött Feladatellátási Megállapodást 2010–ben újabb négy évre 

megkötötte a két fél. Sajnos év elején az elfogadott megyei költségvetés után, másfél 

millió forinttal csökkent a támogatásunk, bár feladataink megmaradtak. 

Sportkonferenciát szervezünk, lebonyolítottuk a „Jó tanuló – Jó sportoló” pályázatot.  

Működő képességünket jó szervezéssel, pályázatok benyújtásával, takarékossági 

intézkedések bevezetésével sikerült megtartani. Sajnos a Wesselényi pályázatból 
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kizárták a sportszövetségeket, de az állami sportirányítás, a megyei önkormányzat és a 

Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain minden évben részt vettünk.  Az állami 

támogatás néhány évi stagnálás után, 2009. óta elmaradt. 

Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához sok pályázatot nyújtottunk be, melyek 

többsége támogatásra méltó volt. Kilencedik éve rendeztük Zala Megye Sportnapját, 

tavaly Hévízen mintegy ötszáz fő részvételével szerveztük. Zala Megyei Parasport Napját 

tízedik éve rendezzük, Zalaegerszegen december 1-én került lebonyolításra. Örömteli, 

hogy a Decathlon Sportáruházzal kötött keret megállapodásnak és az abban biztosított 

támogatásnak köszönhetően tovább növelhettük rendezvényeink színvonalát.  

A szokásos nemzetközi és nagy hagyománnyal bíró Göcsej Kupák és kiemelt 

rendezvényeinket a szakma elismeri, a magas résztvevői létszám bizonyíték erre. 

 Rendezvényeink jó alapot biztosítanak a határ menti és nemzetközi kapcsolataink 

ápolására. Az Alpok – Adria szervezetből, a megye kilépett, de a sportkapcsolatok 

megmaradtak atlétika, súlyemelés, tájfutó szövetségeinken keresztül. Határ menti 

rendezvényeink erősítésére felvettük a kapcsolatot a Lendvai Sportszövetséggel, akik 

már két megyei sportnapon is részt vettek. 

A ZMSE a megyei feladatok ellátása mellett szakmai kapcsolatot tartott a megye 

önkormányzataival, a megyék civil sport szervezeteivel, az országos szövetségekkel, a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport államtitkárságával, a Nemzeti Sportszövetséggel 

és a többi ernyőszervezettel valamint a NUSI – NUPI intézményeivel, a Semmelweis 

Egyetem Testnevelés Tudományi Karával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal. 

Sportszakembereink elismertségét mutatja, hogy szövetségeink vezetői közül sokan 

tagjai az országos szövetségek testületeinek.  

A szakembereink, versenybírók, játékvezetők képzése is a ZMSE keretein belül zajlott. 

TÁMOP pályázaton nyert támogatásból 74 fő sportvezető végzett nyelvi illetve 

különböző fokozatú számítógépes tanfolyamot. A 157/2004 (V.18) kormányrendelet 

hatályban lépése óta lényegesen növekedett az edzői tanfolyamra jelentkezők létszáma. 

A képzés formája változott 2008. szeptembertöl. Az új képzésben modul rendszerben 

tanulnak a hallgatók, mely nehezíti, bonyolítja az oktatást és az adminisztrációját.  Az 

elméleti képzést 2009. évtől a School of Bussiness Üzleti Szakközépiskola kereteiben 

zajlik, a sportszakmai képzés hátterét biztosítja szervezetünk. A múlt évben negyven 

fővel indult a képzés. 

A megyei versenynaptárban szereplő, évente közel háromezer sportesemény 

előkészítése, lebonyolítása nagy feladat szövetségeink részére. A főként szabadidejüket 



feláldozó sportvezetőink minden elismerést megérdemelnek önzetlen, értékteremtő 

munkájukért. 

A Zala Megyei Közgyűlés által biztosított támogatás adta az alapot a tervezhető 

működéshez, hátteret a pályázatok benyújtásához és a több mint négyszáz egyesületben 

sportoló ötvenezer fiatal megyei versenyrendszerének megszervezéséhez. 

 

Az előző évi beszámolóhoz tartozik, hogy a decemberben megjelent új Önkormányzati 

Törvény jelentősen megváltoztatta a megyék szerepét a közigazgatásban, 

nagymértékben csökkentette a forrásaikat. Az új Sporttörvény a megyei feladatokat nem 

változtatta meg, ennek ellenére a többi megyei önkormányzathoz hasonlóan a Zala 

Megyei Közgyűlés is visszamenőleges hatállyal felmondta a 2014-ig érvényes 

Feladatellátási Megállapodást. 

2012. március 6-án tájékoztatta Elnökségünk a szövetségek vezetőit a megváltozott 

helyzetről és a szükséges intézkedéseket egyeztettük.  

Az elmúlt két hónapban két főállású és két félállású dolgozó / valamennyien 

minimálbérért / intézi a ZMSE ügyeit. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága lehetőségeit 

kihasználva segíti szervezetünket és a TAO támogatásból részesülő kézi és kosárlabda 

szövetség is kinyilvánította hasonló szándékát. 

 Jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság a magyar sport legfontosabb koordináló 

szervezete. A megyei civil sportszövetségeket összefogó bejegyzett Területi Kollégium – 

elnöke Kámán Ferenc sportigazgatónk- előrehaladott tárgyalásokat folytat a megyék 

MOB általi ez évi támogatásáról, majd a további állami támogatásról.  

A Nemzeti Együttműködési Alap / NCA utóda / működési támogatására pályázatot 

nyújtott be szervezetünk és a további sportos pályázatokat is figyelemmel kísérjük. 

Minden lehetőséget megragadunk a nehéz helyzetbe került megyei sport 

finanszírozásának új alapokra helyezéséhez, melyhez kérjük szövetségeink 

együttműködését, támogatását. 

 

   

Zalaegerszeg, 2012. május 14.                                                      
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