
AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI 

MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Kedves Vendégeink! 

 
 Az alapszabályunknak és a törvényi szabályozásoknak megfelelően a 2013. évi 

munkánkról, gazdálkodásunkról, eredményeinkről, megoldott és megoldásra váró 

feladatainkról számot kell adni. Egy eseménydús, pénzügyi téren meglehetősen feszes, de 

eredményes, rendezett éven vagyunk túl, és örömmel adok tájékoztatást arról is, hogy a 

világversenyek és az országos bajnokságok tekintetében is eseménydús, eredményes évet 

zártunk. A 2013-es évet az alábbiakban tömören értékeljük. 

 Évről-évre működésünk alapfeltételét jelenti a Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával kötött támogatási szerződésünkben vállalt kötelezettségünknek való 

megfelelés, vagyis a Magyar Atlétikai Szövetség pontversenyében az 1-4. helyezés 

valamelyikének megszerzése. A tavalyi évben először a Magyar Atlétikai Szövetség nem 

számolta ki a pontverseny végeredményét, sőt, megszűntette azt. Az eredményeink alapján 

minden kétséget kizáróan a legjobbak között végeztünk.  

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2016. december 31-ig élő 

szerződésünk – mely évente 20 millió forint támogatási összegről szól – biztosítja 

működésünket. A következő két évben tehát biztosított a VEDAC működése, a város 

támogatását ezúton is köszönjük. 

Sportszakmai értékelés: 

A tavalyi évre vonatkozó pontokat szakágakra és korosztályokra a fent említett okok 

miatt nem tudjuk kiértékelni.  

MASZ pontverseny a korábbi években: 
Év Helyezés Pontszám 

2001 1 7149 

2002 2 6253 

2003 2 5562 

2004 2 6134 

2005 1 7917 

2006 2 5283 

2007 2 5981 

2008 1 6062 

2009 2 8309 

2010 2 7058 

2011 1 8747 

2012 1 6508 

 



Részvétel a világversenyeken 2013-ban 

 

U23-as Európa-bajnokság, Tampere 

4. Fertig Fruzsina – kalapácsvetés (66,28 méter) 

6. Szalai Benjamin – 3000 méter akadály (8:43,65) 

11. Töreky Balázs – kalapácsvetés (65,70 méter) 

 

Junior Európa-bajnokság, Rieti 

2. Pásztor Bence – kalapácsvetés (77,35 méter) 

6. Tóth Áron – 10.000 méter (31:34,94) 

12. Szögi István – 10.000 méter (32:28,57) 

14. Kéri Bianka – 400 méter (54,53) 

 

Felnőtt Világbajnokság, Moszkva 

8. Orbán Éva – kalapácsvetés (72,70 méter) 

 

Mezei Európa-bajnokság 

34. Kovács Benjamin – junior (18:50) 

83. Szögi István – junior (19:42) 

 

A világversenyeken való részvételeken túl számos magyar bajnoki címet, érmet és 

helyezéseket gyűjtöttek be versenyzőink, melyekhez ezúton is gratulálunk! 

 

Rendezvényszervezés 

Sikerrel zárult az 55. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság is, mely továbbra is az 

egyik legnagyobb hazai rendezésű, nemzetközi atlétikai viadalnak számít. 

2013-ban is megrendeztük dobóversenyeinket, több alkalommal nemzetközi szinten is 

kiemelkedő eredményekkel. Városi és megyei atlétikai diákolimpiákat rendeztünk, mezei és 

utcai futóversenyeket, melyek közül kiemelkedik a Stop.Shop-Intersport Futónap. 

Személyi feltételek: 

 Az egyesületnél 2013-ben 9 edző végezte a szakmai munkát, kiegészülve fiatal 

segítőikkel. Szakembereink három szakágban dolgoztak. A futó szakág vezetője Tóthné 

Stupián Anikó mellett az utánpótlásban dolgozott Németh Eszter, valamint a legfiatalabbakkal 

Takács Dávid is foglalkozott. Egy másik csoportban futókkal foglalkozott Koós Hutás László 

és Szemán János edzők. Az ügyességi szakágért Kungl József felelt.  

A dobó szakágnál Zentai Tibor vezetésével 4 fő dolgozott 2013-ban. Zentai Tibor 

elsősorban kalapácsvetőkkel és súlylökőkkel, Mozsdényi József elsősorban diszkoszvetőkkel 

és súlylökőkkel foglalkozott. Zentai Tibor csoportjának munkájába Páli Viktor is 

bekapcsolódott utánpótlásedzőként, míg Mozsdényi Józsefnek fia, Mozsdényi Dávid segített 



be az edzői munkába. Az adminisztrációs feladatokat 2013-ban Hargitai Dávid Máté látta el, a 

könyvelési feladatokat továbbra is Dr. Mihályiné Farkas Ágnes végezte. 

Létesítményi, tárgyi feltételek: 

 Köztudott, hogy saját létesítménnyel a VEDAC nem rendelkezik. A Magyar Állam 

tulajdonát képező, Pannon Egyetem kezelésében lévő és a létesítményt üzemeltető nonprofit 

kft-től bérli éves szinten 5,5 millió forintért. 

 Az egyetemi stadionban működő egyesületek közül az egyetlen klub vagyunk, aki 

piaci árat megközelítő bérleti díjat fizet. A futófolyosó, amit nemcsak mi használunk az 

eredeti rendeltetésének (futásokra) már nem felel meg. A műanyag pálya 20 éve készült el, 

azóta a rendeltetésszerű használattól tönkrement. A vizes blokkok állapota is kritikus! 

Bérlőként jogos elvárásnak tartjuk, hogy a tulajdonos, a kezelő vagy az üzemeltető a 

szükséges felújításokat időről – időre elvégezze, ennek évről évre hangot adunk, bízunk 

benne, hogy e téren a következő évben vagy években jelentős előrelépés történik, a veszprémi 

városvezetés úgy tűnik, határozott lépésekre szánta el magát a közös cél érdekében.  

A versenyzők felkészítéséhez rendelkezésre álló szerek, eszközök meglehetősen 

hiányosak és elhasználtak. 2013-ban sikerült némi anyagi forrást biztosítani erre, több eszközt 

és szert vásároltunk, de továbbiak beszerzése szükséges a következő években. 

Pénzügyi, gazdasági helyzet: 

A 2012-es év pénzügyi nehézségei után egy még nehezebb, az egyesület működése 

szempontjából kritikus éven vagyunk túl. A különböző forrásokból érkező támogatások 

kifizetései hosszú hónapokat, több esetben fél évet is meghaladóan csúsztak. Ennek 

eredményeként a VEDAC is jelentős tartozásokat halmozott fel. Köszönet jár az edzőknek és 

a sportolóknak is a türelmükért, és több esetben anyagi áldozatvállalásukért. Év végére 

rendeződött a pénzügyi helyzetünk, az éves költségvetésünkhöz mérten minimális tartozást 

hoztunk át a 2014-es évre, ugyanakkor a bevételeink egy részének folyósítása is átcsúszott az 

idei évre, így összességében elmondhatjuk, hogy kiegyenlített a költségvetésünk. A 

kormányzat által folyósított kiemelt támogatás jelentősen megnövelte a költségvetésünket, és 

bizakodásra adhat okot, ugyanakkor mivel minden támogatást el kellett költenünk, így 

tartalékokat nem tudtunk felhalmozni. Ehhez továbbra is plusz bevételek bevonására lesz 

szükség. 

2010-ben a gazdasági válságból fakadó költségvetési megvonások miatt az 

önkormányzat kénytelen volt az érvényben lévő szerződésünk módosítását kezdeményezni, 



mely szerint 2010-től kezdődően a támogatási összeg nem növekszik az infláció mértékével. 

Ez milliós nagyságrendű kiesést jelent éves szinten a VEDAC költségvetéséből, ami a 

folyamatosan növekvő versenyeztetési költségek – benzinár, nevezési díjak, stb. – még 

átgondoltabb gazdálkodást követel meg. Pénzügyileg rendezett, de kritikus évet zártunk, amit 

a bevételi források bizonytalansága és a rajtunk kívül álló likviditási zavarok okoztak. 

Az egyesületünk működéséhez a legnagyobb segítséget főtámogatónk, Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújt. További kiemelt támogatóink: Veszprémi 

Közüzemi Szolgáltató Zrt., Nemzeti Együttműködési Alap, Magyar Olimpiai Bizottság. 

A sportolók egyéni támogatásában a legnagyobb segítséget a MOL Tehetségtámogató 

Program és az Új Európa Alapítvány nyújtotta. Olimpikonjaink felkészítéséhez a Schiedel 

Kéménygyár Kft. nyújtotta a legnagyobb támogatást. 

Köszönjük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának és vezetőinek, hogy a 

támogatási szerződésünk 2013-as meghosszabbításával 2016. december 31-ig biztosítja a klub 

működését. 

Az éves költségvetésünkből közvetlenül versenyzésre biztosított keret szűkösen, de 

lehetővé tette, hogy minden olyan versenyen részt vegyünk, melyeket edzőink szükségesnek 

tartottak. Működésünkhöz a szűk, de hűséges és segítőkész szponzori körünk is hozzájárult, 

akiknek a támogatását ezúton is köszönjük. 

Az SZJA 1 %-nak gyűjtésére 2013-ban nem fektettettünk nagy hangsúlyt, mivel nem 

tudtuk, hogy fogjuk-e tudni fogadni a felajánlásokat. A korábbi évekkel ellentétben sikerült 

megfelelnünk a jogszabályi kötelezettségünknek, és folyósításra került a felajánlott összeg. Ez 

azonban meglehetősen alacsony, 44.000 Ft, ami legfőképpen annak köszönhető, hogy a NAV 

kiértesítette a korábbi években a felajánlókat, hogy „nem ért célba” a felajánlásuk, ezért 

vélhetően tavaly nem ajánlották fel újra, és a fent leírtak miatt nem hajtottunk fel új 

támogatókat. Az idei évtől újra hangsúlyt tudunk fektetni erre a területre. Ezúton is köszönjük 

támogatóink segítségét, a jövőben is számítunk rájuk! Az adó 1 %-nak felajánlásával bárki 

segíteni tud a VEDAC-nak anélkül, hogy ez plusz pénzébe kerülne, csupán egy minimális 

időráfordítást igényel a felajánlás.  

  A versenyek szervezésében a közreműködők általában nem a fiatalabb 

korosztályból kerülnek ki. Éppen ezért különösen értékeljük és megbecsüljük azokat az 

aktivistáinkat, versenybírókat, veterán versenyzőinket, akik a saját rendezvényeink 

lebonyolításában segítenek. 



Összességében megállapíthatjuk, hogy a VEDAC 2013-ban sikeres esztendőt tudhat 

maga mögött. Pénzügyi nehézségeink ellenére stabilizáltuk a működésünket, és sikerült 

megőrizni helyünket az ország legeredményesebb atlétikai szakosztályai között. A 

sportegyesület valamennyi tagját elismerés és köszönetet illeti. 

 

 

A VEDAC 2013. évi pénzügyi tervének alakulása, eFt-ban: 

 

Bevételek Tervezett Tényleges 

      

Nyitó egyenleg 1494 1095 

Tagsági díjakból 4500 5264 

VMJ. Város Önkormányzattól 20150 20270 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 1700 1650 

Központi költségvetésből 2500 3900 

Pályázat 4500 16744 

Adományok: 500 590 

Veszprém Megyei Önkormányzat 0 0 

Saját egyéb bevétel: 700 2877 

Egyéb bevétel: 150 401 

Összesen 36194 52791 

   

Kiadások Tervezett Tényleges 

      

Bérek: 3900 4396 

Költségvetési befizetések: 1200 1272 

Egyéb személyi kifizetések: 7700 4697 

Létesítményüzemeltetés: 6200 6064 

Tárgyi- és fogyóeszköz 

beszerzés: 2700 6578 

Versenyzés közvetlen kiadásai: 12000 24289 

Egyéb kiadások: 1200 4505 

Záró egyenleg: 1294 990 

Összesen 36194 52791 

 

 

 

 

 



JAVASLAT  

A VEDAC 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉRE 

 

Bevételek Tervezett 

    

Nyitó egyenleg 990 

Tagsági díjakból 5200 

VMJ. Város Önkormányzattól 20150 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 1700 

Központi költségvetésből 3000 

Pályázat 29000 

Adományok: 500 

Veszprém Megyei Önkormányzat 0 

Saját egyéb bevétel: 800 

Egyéb bevétel: 100 

Összesen 61440 

  

Kiadások Tervezett 

    

Bérek: 8800 

Költségvetési befizetések: 2400 

Egyéb személyi kifizetések: 5500 

Létesítményüzemeltetés: 6100 

Tárgyi- és fogyóeszköz 

beszerzés: 6400 

Versenyzés közvetlen kiadásai: 24000 

Egyéb kiadások: 6740 

Záró egyenleg: 1500 

Összesen 61440 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedves Sporttársak! 

Kedves Vendégeink! 

 

 

 A VEDAC 2013. évi tevékenysége – a korábbiakhoz hasonlóan – sikeres és 

eredményes volt. Az ország egyik legeredményesebb atlétikai klubjaként készültünk a 

korosztályos világversenyekre. Bizakodva tekintünk az előttünk álló évre is. A korosztályos 

országos bajnokságok mellett kiemelkedő eseményt jelent a Felnőtt Európa-bajnokság és a 

Junior világbajnokság, valamint szenior sportolóink is több világversenyre készülhetnek idén.  

Köszönjük sportolóink és edzőink áldozatos munkájukat, további sikeres versenyzést, 

illetve versenyeztetést kívánunk nekik! 

 Nem lehet elegendő alkalommal megköszönni szponzoraink támogatását sem, 

tevékenységünkkel a jövőben is igyekszünk megszolgálni a bizalmat. Minden önzetlen 

támogatást, segítséget is köszönünk az egyesülethez közel álló cégeknek és 

magánszemélyeknek egyaránt. 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőtestületének, Köznevelési, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának köszönjük a kiemelt figyelmet és támogatást. 

 

 

Veszprém, 2013. május 28. 

 

 

Göttlinger László 

      elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felügyelő Bizottsági  jelentés 

A Veszprémi Diák Atlétikai Club küldöttgyűlése részére 

 

 

A VEDAC  működését ellenőrizni jogosult bizottsága a 2013. évi tevékenységet, a küldöttek 

elé terjesztett beszámolót átvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette: 

 

- Az egyesület 2013. évi bevételei 3.787 eFt-tal meghaladták az előző évi bevételeket. 

  

- Költségei meghaladták a 1.435 eFt-tal az előző év költségeit. 

 

- A közhasznú tevékenység eredménye 6.949 eFt nyereség, a vállalkozási tevékenység 

eredménye  215 eFt nyereség. 

 

- Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg főösszege 17.883 eFt. 

 

1.) Az egyesület  működése megfelelt az alapszabály előírásainak. 

 

2.) Javasoljuk a küldöttgyűlésnek a beszámoló (kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése) elfogadását. 

 

3.) A 2014. évi költségvetést 61440 eFt bevételi főösszeggel, 62 940 eFt kiadási 

összeggel,  1500 eFt pénzmaradvány tervvel elfogadásra javasoljuk. 

 

A felügyelő bizottság az egyesület gazdálkodásában jogszabályok súlyos megsértését nem 

tapasztalta. 

 

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az egyesület pénzügyi helyzetének stabilitása 

továbbra is a támogatások szerződésszerű teljesítésének függvénye, ami továbbra is 

okozhat eseti likviditási problémákat, mely esetekre az egyesületnek fel kell készülni.  

 

Valamennyi sportolónak gratulálunk az elmúlt évben elért eredményekhez és további 

sikereket kívánunk. 

 

 

 

Veszprém, 2014. május 28. 

 

 

 

 

Németh Ágnes s.k. 

Felügyelő bizottság elnöke 

 


