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AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2012. ÉVI 

MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Kedves Vendégeink! 

 
 Az alapszabályunknak és a törvényi szabályozásoknak megfelelően az elmúlt évi 

munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra váró 

feladatainkról számot kell adni. Egy rendkívül nehéz pénzügyi éven vagyunk túl, de 

örömmel adok tájékoztatást arról, hogy a világversenyek és az országos bajnokságok 

tekintetében is eredményes évet zártunk, és pénzügyileg is rendezett esztendőt 

tudhatunk magunk mögött. A 2012-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 2011-es év után 2012-ben is megnyertük a pontversenyt 6508 

ponttal, ezzel továbbra is az ország legeredményesebb atlétikai klubjának mondhatjuk 

magunkat. A Budapest Honvéd 5455 ponttal lett második, a Dobó SE pedig 5006 ponttal a 

harmadik. A dobogós helyet stabilan őrizzük évek óta, terveink szerint vállalt 

kötelezettségünket 2013-ben is fogjuk tudni teljesíteni, az első két hely valamelyikére, 

legrosszabb esetben a harmadik helyre várjuk a klubot.  

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2014. 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 VEDAC működése szempontjából legfontosabb célt – a szakosztályi 

pontversenyben dobogós helyen végezni – teljesítettük. A 2011-es évhez képest az 

élmezőnyben nem történt jelentős változás. Az első két helyen megőrizte a pozícióját a 

VEDAC (6508) és a Budapest Honvéd SE (5455), a harmadik és a negyedik helyezett 

azonban helyet cserélt: 2012-ben a Dobó SE (5006) állhatott fel a képzeletbeli dobogó 3. 

fokára, a Buda-Cash Békéscsabai AC (4322,5) pedig a negyedik helyen végzett.  
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A szakági pontversenyek közül a rövid és gátutó szakában a Gödöllői EAC (2002), a 

közép- és hosszútávfutó szakágban a VEDAC (2598), a gyalogló (1098), az ugró (1138) és az 

összetett (999) szakágban a Budapest Honvéd SE, a dobó szakágban pedig a Dobó SE (4928) 

bizonyult a legjobbnak. Az utánpótlás pontverseny a VEDAC (2704) nyerte, a serdülő 

pontversenyben pedig az ARAK (629) végzett az élen. 

A közép- és hosszútávfutó szakági pontversenyt a korábbi évekhez hasonlóan 

megnyertük, a dobó szakágban pedig egyre magabiztosabban végzünk évről-évre a 2. helyen 

a Dobó SE mögött. A rövid- és gátfutó szakában feljöttünk az ötödikről a harmadik helyre, az 

ugró szakágunk is javított a pozícióján, a 38-ról a 27. helyre jöttünk fel. A gyalogló és az 

összetett szakágban nem vagyunk érdekeltek. Az utánpótlás pontversenyt a tavalyi 2. helyünk 

után idén megnyertük, és jó jel, hogy a serdülő pontversenyben elért 12. helyünkről feljöttünk 

az 5. helyre. A szabadtéri világversenyeken jól szerepeltek a VEDAC atlétái. A Londoni 

Olimpián három sportolónk – Orbán Éva kalapácsvető, Minczér Albert akadályfutó és Kovács 

Tamás maratonfutó – képviselte városunkat. A felnőtt Európa-bajnokságon, női 

kalapácsvetésben Orbán Éva bejutott a döntőbe és a 7. helyen végzett. A junior 

világbajnokságon hat veszprémi atléta képviselte hazánkat. Közülük a legeredményesebb 

Pásztor Bence lett, aki még ifjúsági korúként a 2. helyen végzett férfi kalapácsvetésben. Kéri 

Bianka 400 méteren, Gönczöl Máté 110 méter gáton elődöntőt futott, valamint Töreky Balázs 

és Fertig Fruzsina kalapácsvetésben, Tóth Áron 10000 méteren képviselte a VEDAC-ot. 
 

2012. év bontása pont Helyezés 

Közép és hosszútávfutó szakág 2598 1. 

Dobó szakág 2468 2. 

Rövid és gátfutó szakág 1306 3. 

Ugró szakág 97 27. 

Utánpótlás 2704 1. 

Serdülő 494 5. 
 

MASZ pontverseny: 
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 
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2011-ben Három sportolónk, Orbán Éva (kalapácsvetés, 71,33 m), Kovács Tamás (maraton, 

2:17,43) és Minczér Albert (3000m akadály, 8:27,49) teljesítette az olimpiai B szintet.  

 

Részvétel a világversenyeken 

 

Londoni Olimpia 

Orbán Éva - női kalapácsvetés 17. hely – 68.64 m 

Minczér Albert – 3000 méter akadály 31. hely – 8:40.74 

Kovács Tamás – férfi maraton – 72. hely – 2:27:48 

 

Felnőtt Európa-bajnokság, Helsinki 

7. Orbán Éva – kalapácsvetés (67,89 m) 

 

Junior világbajnokság, Barcelona 

2. Pásztor Bence – kalapácsvetés (76,74 m) 

17. Töreky Balázs – kalapácsvetés (69,75 m) 

17. Gönczöl Máté – 110 méter gát (13,89; 13,87) 

20. Kéri Bianka - 400 méter (54,34; 54,68) 

21. Tóth Áron – 10000 méter (31:50,25) 

Résztvevő: Fertig Fruzsina – kalapácsvetés 

 

Rendezvényszervezés 

Három kiemelt versenyt rendeztünk 2012-ben. Sikerrel zárult az Ifjúsági és Junior Téli 

Dobó Országos Bajnokság, a Pannon Egyetemmel társrendezésben megszervezett Magyar 

Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnoksága és az 54. Nemzetközi Atlétikai Balaton 

Bajnokság is. 

A kiemelt versenyek mellett 11 dobóversenyt rendeztük, 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 2012-ben 7 foglalkoztatott edző végezte a szakmai munkát, 

kiegészülve fiatal segítőikkel. Szakembereink három nagyobb csoportban dolgoztak. A 

futóknál Tóthné Stupián Anikó mellett dolgozott Németh Eszter, valamint már besegített a 

legfiatalabbak tanításába Takács Dávid is. A futók másik csoportjában, ahol Koós Hutás 

László vezetésével folyt a szakmai munka, Kungl József és Szemán János edzők dolgoztak. 

Kungl József futókon kívül ugrókkal is foglalkozott.  

A dobó szakágnál Zentai Tibor vezetésével 2 fő dolgozott 2012-ben. Zentai Tibor 

elsősorban kalapácsvetőkkel és súlylökőkkel, Mozsdényi József elsősorban diszkoszvetőkkel 
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és súlylökőkkel foglalkozott. Zentai Tibor csoportjának munkájába Lévai Dóra és Páli Viktor 

is bekapcsolódott, míg Mozsdényi Józsefnek fia, Mozsdényi Dávid segített be az edzői 

munkába. Az adminisztrációs feladatokat 2012-ben 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 versenyzők felkészítéséhez rendelkezésre álló szerek, eszközök meglehetősen 

hiányosak és elhasználtak. 2012-ben sikerült némi anyagi forrást biztosítani erre, több eszközt 

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

Pénzügyi, gazdasági helyzet: 

A 2011-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 2013-as évre, ugyanakkor a bevételeink egy részének folyósítása is átcsúszott az 

idei évre, így összességében elmondhatjuk, hogy kiegyenlített a költségvetésünk. Azt azonban 

ki kell jelentenünk a 2012-es év pénzügyi szempontból a klub túléléséről szólt, ezt a feladatot 

a VEDAC vezetésének sikerült megoldania, így bízunk benne, hogy a következő évek a 

finanszírozás tekintetében könnyebb időszakot fognak jelenteni. Ehhez azonban plusz 

bevételek bevonására lesz szükség. 
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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. Az elérhető források évről-évre csökkennek, 

ugyanakkor tevékenységeinknek bővítésével, és az elérhető források folyamatos figyelésével, 

megpályázásával a kieső bevételeket sikerült pótolni. 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 

Practical Kft. és Schiedel Kéménygyár Kft. nyújtotta a legnagyobb támogatást. 

Köszönjük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának és vezetőinek, hogy a 

támogatási szerződésünk 2010-es meghosszabbításával 2014. 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 2012-ben is nagy hangsúlyt fektettünk, azonban a 

likviditási problémáink miatt nem tudtunk megfelelni minden jogszabályi 

kötelezettségünknek, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elutasította azon 

kérvényünket, amit a felajánlott adó 1 % összegek befogadásának céljából nyújtottunk be. A 

történtek ellenére 2013-ban is várjuk egyesületünk tagjainak és szimpatizánsaink adó 1% 

felajánlását, bízunk benne, hogy 2013-ban elhárul minden akadály azok folyósítása elöl. 

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.  
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  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 2012-ben 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 2012. évi pénzügyi tervének alakulása, eFt-ban: 

 

  Bevételek Tervezett Tényleges 

      

Nyitó egyenleg 101 101 

Tagsági díjakból 3600 4577 

VMJ. Város Önkormányzattól 23500 20150 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 4100 2110 

Központi költségvetésből 2000 4232 

Pályázat 1500 0 

Adományok 500 3466 

Veszprém Megyei 

Önkormányzat 0 0 

Saját egyéb bevétel 800 1938 

Egyéb bevétel 600 105  

Összesen 36701 36679  

   

   

  Kiadások Tervezett Tényleges 

      

Bérek 3700 3900 

Költségvetési befizetések 1400 1053  

Egyéb személyi kifizetések 9200 7157  

Létesítményüzemeltetés 6200 6160 

Tárgyi- és fogyóeszköz 

beszerzés 900 4876  

Versenyzés közvetlen kiadásai 12000 11475  

Egyéb kiadások 2800 964  

Záró egyenleg 501 1094  

Összesen 36701 36679  
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Kedves Sporttársak! 

Kedves Vendégeink! 

 

 

 A VEDAC 2012. évi tevékenysége – a korábbiakhoz hasonlóan – sikeres és 

eredményes volt. Az ország legeredményesebb atlétikai klubjaként készültünk a Londoni 

Olimpiára és a korosztályos világversenyekre. Bizakodva tekintünk az előttünk álló évre is. A 

korosztályos országos bajnokságok mellett kiemelkedő eseményt jelent a Felnőtt 

világbajnokság és a Junior Európa-bajnokság, 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, Oktatási, 

Ifjúsági és Sport Bizottságának köszönjük a kiemelt figyelmet és támogatást. 

 

 

Veszprém, 2013. május 22. 

 

 

Göttlinger László 

elnök 
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Felügyelő Bizottsági  jelentés 

A Veszprémi Diák Atlétikai Club küldöttgyűlése részére 

 

 

A VEDAC  működését ellenőrizni jogosult bizottsága a 2012. évi tevékenységet, a küldöttek 

elé terjesztett beszámolót átvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette: 

 

- Az egyesület 2012. évi bevételei 3.165 eFt-tal meghaladták az előző évi bevételeket. 

  

- Költségei meghaladták a 3.291 eFt-tal az előző évek költségeit. 

 

- A közhasznú tevékenység eredménye 1.364 eFt veszteség, a vállalkozási tevékenység 

eredménye  76 eFt veszteség. 

 

- Az egyszerűsített mérleg főösszege 12.715 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 2013. évi költségvetést 36 194 eFt bevételi főösszeggel, 34 900 eFt kiadási 

összeggel, 1294 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, 2013. május 22. 

 

 

 

 

Németh Ágnes s.k. 

Felügyelő bizottság elnöke 
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JAVASLAT  

A VEDAC 2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉRE 

 

Bevételek Tervezett 

    

Nyitó egyenleg 1494 

Tagsági díjakból 4500 

VMJ. Város Önkormányzattól 20150 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 1700 

Központi költségvetésből 2500 

Pályázat 4500 

Adományok: 500 

Veszprém Megyei Önkormányzat 0 

Saját egyéb bevétel: 700 

Egyéb bevétel: 150 

Összesen 36194 

  

Kiadások Tervezett 

    

Bérek: 3900 

Költségvetési befizetések: 1200 

Egyéb személyi kifizetések: 7700 

Létesítményüzemeltetés: 6200 

Tárgyi- és fogyóeszköz 

beszerzés: 2700 

Versenyzés közvetlen kiadásai: 12000 

Egyéb kiadások: 1200 

Záró egyenleg: 1294 

Összesen 36194 

 


