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BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVRŐL 
 
A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (továbbiakban ZMSE) a 2011. évi CLXXXI. 
törvény (Civil törvény) alapján működő civil szervezet. Az 1990-ben alakult egyesülés célja a 
megyében működő sportági szövetségek érdekképviselete, tevékenységének koordinálása, 
a munkafeltételek biztosítása. 
 
23 megyei szövetség tagja a ZMSE-nek, melyek közül a Diáksport Szövetség (ZMDSZ), a 
Kézilabda (ZMKSZ) a Labdarúgó (ZMLSZ) és a Szabadidősport (ZAMESZ) önálló jogi 
személyiséggel bír. Az önálló szövetségek a pénzügyeiket külön számlán bonyolítják, de 
érdekképviseletben, munkaszervezésben és együttműködésben az ernyőszervezet teljes 
jogú tagjai. 
 
A szervezetet hét tagú elnökség irányítja, mely szükség szerint ülésezik, a Felügyelő 
Bizottság Elnökének részvételével és döntéseiről értesíti a tagjait.  
 
Az operatív feladatokat három főállású alkalmazott látta el, részben NEA és egyéb pályázati 
támogatásból. 
 
Az EFOP-1.8.6.-17 pályázaton három éves időtartamra a régió három megyéjére beadott 
programtervünk elnyerte a kiíró támogatását. 2021.január 29-én zárult a pályázat, melynek 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a kezelő elfogadta, augusztusban két napos teljes körű 
helyszíni ellenőrzésre került sor. Két tételt kifogásoltak meg, az ezzel kapcsolatos 
hiánypótlást benyújtottuk tavaly októberben, azóta még nem kaptunk választ. 
 
Az elnökség legnagyobb sikere, hogy működő képességünket jó szervezéssel, 
sportesemények rendezésével, pályázatok benyújtásával, ésszerű és hatékony 
gazdálkodással sikerült megtartani.  
 
A szokásos nemzetközi és nagy hagyománnyal bíró Göcsej Kupákat és kiemelt 
rendezvényeinket a szakma elismeri, a magas résztvevői létszám bizonyíték erre. 
 
Rendezvényeink jó alapot biztosítanak a határ menti és nemzetközi kapcsolataink ápolására. 
NEA pályázati támogatással a Lendvai Sportszövetséggel szerveztünk programokat. 
Lentiben öregfiúk labdarúgó torna és teke csapatverseny, majd Lendván gyalogtúra és 
Zalaegerszegen sportlövő verseny került megrendezésre. Nemzetközi versenyeken 
leginkább az atlétikai, asztalitenisz, lovas, súlyemelő, tájfutó és sportlövő szövetségeink 
tagszervezetei vesznek részt. 
 
A ZMSE a megyei feladatok ellátása mellett szakmai kapcsolatot tart a megye 
önkormányzataival, a tankerületekkel, a Szakmai Centrumokkal, az országos 
szövetségekkel, a Sport államtitkársággal, a Semmelweis Egyetem Testnevelés Tudományi 
Karával, a Magyar Edzők Társaságával, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, a FODISZ-szal 
és a Magyar Olimpiai Bizottsággal. 
 
Az edzőképzés elméleti képzése 2017 szeptemberétől a Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
Cserháti Szakközépiskolán belül zajlik. A sportszakmai és gyakorlati képzés hátterét 
biztosítja szervezetünk. A két éves képzés szeptemberben is indult csak esti – levelezős 
formában edzői szakon 12 fővel. Idén edzői szakon 12 fő vizsgázik májusban.  
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A szövetségeink megyei versenynaptárában szereplő, évente közel háromezer 
sportesemény előkészítése, lebonyolítása nagy feladat tagszervezeteink számára. Az iroda 
ebben nyújt segítséget, főként az előkészítésben és gazdasági téren. Sajnos 2021-ben a 
járvány miatt nem tudtunk nagyobb volumenű eseményeket szervezni. 
 
A TAO sportágakban működő szövetségekkel / kézilabda, kosárlabda, labdarúgás / jó a 
kapcsolat, szükség esetén számíthatunk a támogatásukra. A kézilabda szövetség tavaly 
teljesen önállósodott, új vezetéssel – Szloboda Judit elnök - és koncepcióval dolgoznak, de 
maradtak a szervezetünk tagjai. Az elődjeiknek ezúton is köszönjük a hosszú és 
eredményes munkát, különösen Varga Sándor elnök és Császár József főtitkár uraknak. 
 
A ZMSE 2012-ben kapott utoljára állami támogatást, azóta csak rendezvények szervezésére 
kaptunk állami és önkormányzati forrást. A tagdíj és a forgalom 8 %-a után számított 
költségen felül a többi bevételünk vállalkozás jellegű tevékenységünkből adódik. A 
különböző sportesemények szervezése, oktatás, önkéntes munkát végző diákok bevonása, 
szolgáltatás nyújtása, képzések, rendezvények lebonyolítása a bevételünk forrása. Az elmúlt 
két év ebben is rendhagyóra sikerült, szinte alig tudtunk rendezvényt szervezni és az oktatás 
egy része is digitális formában történt. 
 
A Zala Megyei Szabadidősport Szövetséggel a NEA valamint a „Hiszünk Benned” pályázatok 
megvalósítása kapcsán rendkívül eredményes az együttműködésünk. Tavaly Hévízen a 
patinás Gyógyfürdő területén szerveztünk Sportkonferenciát és szakmai bemutatót a Kinesio 
Labor szolgáltatásainak a használatával. 
 
Az önkéntes munkát végző, szabadidejüket feláldozó sportvezetőink minden elismerést 
megérdemelnek önzetlen, értékteremtő munkájukért, köszönet érte! 
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