
AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2016. ÉVI MUNKÁRÓL, 

EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Kedves Vendégeink! 

 

A korábbi évekhez hasonlóan, a hatályos jogszabályi és alapszabályban foglalt 

kötelezettségeiknek megfelelve beszámolunk a klub 2016. évi munkájáról, gazdálkodásáról, 

eredményeinkről, valamint számot adunk a megoldott és a megoldásra váró feladatainkról is. 

2016-ban sportszakmailag egy nagyon változatos, pénzügyileg kiegyensúlyozott évet zártunk, 

melyet az alábbiakban röviden értékelünk: 

Főtámogatónk a korábbi évekhez hasonlóan Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

volt, mely az alapvető működési feltételeket biztosítja egyesületünk számára. Jelenleg 

érvényben lévő támogatási szerződésünk a következő olimpiai ciklus végéig, 2020. 

december 31-ig biztosítja működésünket, a tavalyi évtől évi 25 millió forint összegben. A 

város támogatását ezúton is köszönjük! 

Nagy előrelépés volt 2016-ban, hogy egy hosszú előkészítő folyamat eredményeként elkészült 

a VEDAC stratégiája, melyet a tavalyi évben el is kezdtünk megvalósítani. Jelen 

beszámolóban a stratégiára külön kitérünk, itt azt érdemes megjegyezni, hogy a régióban, sőt, 

országos szinten is alig találni olyan sportszervezetet, aki ilyen átgondolt, ennyire részletezett 

stratégiával rendelkezik. Bízunk benne, hogy a leírt célok megvalósítása hosszú távon az 

egyik legeredményesebb atlétikai klubbá emeli a VEDAC-ot az országban. 

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) 2013-ban megszűntette a pontversenyt, amit 2001 és 

2012 között 5-ször megnyert a VEDAC és a másodiknál rosszabb helyen nem végzett. 2014-

ben került bevezetésre – a MASZ által megújított versenyrendszer részeként – a 

Csapatbajnokság, melyen a VEDAC a Pápai SE-vel és a Keszthelyi VDSE-vel kiegészülve 

Bakony-Balaton Team néven indult. 2015-ben és 2016-ban a VEDAC és a Pápai SE alkotta a 

csapatunkat. Nem szerettünk volna nagy klubokkal összeállni, sokkal inkább a saját 

versenyzőinknek versenyzési lehetőséget biztosítani. 2016-ban is Székesfehérvár adott otthont 

az Atlétikai Csapatbajnokság döntőjének. A legtöbb pontot a DSC SI-NYSC csapata (436) 



szerezte, a második a GEAC-Ikarus BSE csapata (372), a harmadik a BHSE-KSI SE csapata 

(329,5) lett. A VEDAC és a Pápai SE alkotta Bakony-Balaton Team 247,5 ponttal a nyolcadik 

helyen zárt. A klubok egyéni szereplését összehasonlítva a VEDAC a negyedik helyen végzett 

235,5 szerzett ponttal, ami némileg visszalépés a tavalyi és tavalyelőtti első helyhez képest.  

CSAPATBAJNOKSÁG DÖNTŐ 2016 – KLUBRANGSOR 

KLUB 
PONTOK ALAP-

JÁN 
CSAPATBAN 

SZERZETT 

PONT 

Debreceni SC-SI I. I. 263,5 

Budapest Honvéd SE II. III. 249,5 

Békéscsabai AC III. V. 243 

VEDAC IV. VIII. 235,5 

Gödöllői EAC V. II. 227,75 

UTE VI. IV. 198 

NYSC VII. I. 172,5 

ARAK VIII. VII. 165 

Haladás VSE IX. VI. 150,75 

IKARUS BSE X. II. 144,25 

ZALASZÁM-ZAC XI. VI. 122,25 

MTK XII. IV. 116,5 

TSC-Geotech XIII. VII. 95 

KSI SE XIV. III. 80 

SZVSE XV. IX. 33 
 

CSAPATBAJNOKSÁG DÖNTŐ 2015 – KLUBRANGSOR 

KLUB PONTOK ALAPJÁN CSAPATBAN SZERZETT PONT 

VEDAC I. V. 287 

BHSE II. I. 276 

BÉKÉSCSABA 

AC 
III. VI. 270.5 

FTC IV. VIII. 214.5 

NYSC V. III. 193 

GEAC VI. II. 177.5 

DSC-SI  VII. III. 167 

UTE  VIII. I. 149 

IKARUS IX. II. 134.5 

BEAC X. II. 120 



 

CSAPATBAJNOKSÁG DÖNTŐ 2014 – KLUBRANGSOR 

KLUB PONTOK ALAPJÁN CSAPATBAN SZERZETT PONT 

VEDAC I. IV. 304 

BHSE II. II. 265,5 

DSC-SI  III. III. 194 

GEAC IV. I. 190 

NYÍRSULI  V. III. 160 

KARC VI. VI. 151 

FTC  VII. VII. 138 

ZALASZÁM VIII. V. 129 

UTE  IX. II. 120 

IKARUS X. I. 119 

 

MASZ pontverseny 

(2001-2012) 

Év Helyezés Pontszám 

2001 I. 7149 

2002 II. 6253 

2003 II. 5562 

2004 II. 6134 

2005 I. 7917 

2006 II. 5283 

2007 II. 5981 

2008 I. 6062 

2009 II. 8309 

2010 II. 7058 

2011 I. 8747 

2012 I. 6508 

 

A 2016-ban a világversenyek tekintetében elmaradtunk az előzetes várakozásoktól. A 

legnagyobb szívfájdalmunk, hogy a Riói Olimpiára nem tudtuk résztvevőt delegálni, pedig az 

Európa-bajnokságon négy sportolónk is részt vett. 



Világversenyen elért eredményeink 2016-ban: 

Felnőtt Európa-bajnokság (Amszterdam) 

Pásztor Bence - férfi kalapácsvetés 17. hely (71,20) 

Orbán Éva - női kalapácsvetés 18. hely (65,86) 

Kéri Bianka - női 800 méter 23. hely (2:03,47) 

Fertig Fruzsina - női kalapácsvetés 29. hely 

Fedett Pályás Veterán Európa-bajnokság, Ancona 

Gosztolai Mária (W65) - diszkoszvetés 3.hely (25.32), súlylökés 4. hely (9.35) 

LSW és WTC Speciális Dobószámok Világjátéka 

Gosztolai Mária (W65) - ó-görög diszkoszvetés 1. hely (17,91), történelmi súlyvetés 1. hely 

(5,45), Shockorama 1. hely (49,44), Shotorama 1. hely (39,05) 

 

VEDAC Stratégia 

2016. májusában a VEDAC küldött közgyűlése elfogadta a klub 2016-2020 időszakra 

vonatkozó stratégiáját. A küldetésünk, a jövőképünk és a stratégiai célok jelen beszámolóban 

is helyet kell, hogy kapjon, hiszen ezek mentén építkezünk a következő években. 

1. Küldetésünk 

Célunk egy olyan sportolókból, edzőkből, önkéntesekből álló megbecsült közösséget 

létrehozni, mely hazai és nemzetközi sportsikerek által növeli Magyarország és Veszprém 

hírnevét, valamint támogatja az egészséges életmód, a rendszeres sportolás szeretetét 

városunkban és vonzáskörzetében. A célok megvalósítása közben alapértékként tekintünk a 

becsületességre, a bizalmi alapú együttműködésre, a kölcsönösen előnyös megállapodások 

keresésére. 

2. Jövőképünk 

A VEDAC jövőképe, hogy megerősíti pozícióját, mint első számú hazai atlétikai klub és 

városunk legeredményesebb egyéni sportegyesülete, kiemelkedő nemzetközi és hazai 

sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények 



szervezésével, példaértékű sportszakember képzéssel, utánpótlás neveléssel, értékalapú 

közösség működtetésével, stabil, átgondolt gazdálkodással, egy európai színvonalú 

sportlétesítményben. A VEDAC egy magas presztízsű sportklub, egy országos hírű, ismert 

márkanév, mely eredményes sportolókkal, elégedett tagokkal, elismert edző csapattal, erős 

támogatói körrel, nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik. 

3. Stratégiai célok 

Stratégiánkban leírt szempontrendszerek alapján az alábbi stratégiai célokat fogalmaztuk meg 

a 2016 és 2020 közötti időszakra:  

- nemzetközi szinten eredményes élsport tevékenységünk fenntartása és fejlesztése 

- VEDAC Dobóakadémia magas szintű pozícionálása 

- futó és az ügyességi szakágunk fejlesztése 

- Veszprém városának húzó sportága, kiemelt sportegyesülete maradni 

- tömegbázisunk növelése, szakágaktól független utánpótlás-nevelés és a szakágak kö-

zötti átjárhatóság biztosítása 

- a stadion atlétikai létesítményeinek felújítása 

- a VEDAC működésének minél szélesebb körű mérhetővé tétele 

- az anyagi és humán erőforrások növelése 

- támogatói körünk kiterjesztése, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködések létre-

hozása 

- szabadidősport tevékenységünk fejlesztése, piaci alapon történő működtetése 

- a VEDAC társadalmi szerepvállalásának kiterjesztése, az önkéntesség ösztönzése 

- a VEDAC hatókörébe tartozó lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítsa 

- együttműködésünk kiszélesítése a Pannon Egyetemmel 

- együttműködési lehetőségek kiterjesztése intézményekkel, civil szervezetekkel, a gaz-

dasági szféra szereplőivel 

 

A stratégia megavalósításának első fázisában le kellett vonnunk azt a következtetést, hogy a 

jelenlegi humánerőforrás állományunk nem alkalmas a stratégia megvalósítására. A 

legfontosabb pont a szakmai vezetés hiánya volt, mely napi szinten koordinálja és összefogja 

a szakmai munkát. Ennek a hiány pozíciónak a betöltésére érkezett a szakmai stábba év végén 

Török Krisztián szakmai igazgató, akinek az egyik fő feladata a stratégia megvalósításának 

szakmai koordinálása.  



VEDAC Dobóakadémia 

A korábbi évek sikerei után 2016-ban egy megtorpanás volt tapasztalható a dobóakadémiánk 

működésében. Sajnos több élsportolónk eligazolt vagy hagyott fel az aktív versenyzői 

pályafutásával, ami rendkívül érzékenyen érintett minket. Ezen felül a 2016-os év 

világversenyei sem hozták az előzetesen elvárt eredményt. A Magyar Atlétikai Szövetség 

ennek ellenére támogatásáról biztosította akadémiánkat, és bár a második félévben 

csökkentett támogatási összeget, 5.000.000 Ft-ot ítélt meg, de továbbra is támogatja 

működésünket. Az utánpótlás bázis növelése terén értünk el eredményeket, a versenyzői 

létszámunk folyamatosan növekszik. 

 

Az akadémia  célja az atlétika dobó szakágán belül egy olyan intézményrendszer létrehozása, 

ahol a sportolóink nemzetközi szintű teljesítmény elérésére hivatottak. Ehhez 

meggyőződésünk, hogy a szakirányú fejlesztésen túl, stabil és a jövőre felkészítő erkölcsi 

nevelésben kell részesülniük, amely túlmutat az atlétikai pálya keretein, és a jelen kor 

kihívásaira is képes válaszokat adni. Törekvésünk Veszprém városa és a környező régiók 

szisztematikus átfésülése tehetségek után kutatva. A gyermekeket egységként nézve, test-

szellem-lélek szinten kívánjuk emelni, fejleszteni, annak érdekében, hogy a magyar atlétika 

eljövendő generációinak világversenyeken való részvételeinél kétségektől mentesen, 

önbizalommal telve, megfelelő tartással és szívből jövő küzdeni akarással álljanak helyt. 

 

Rendezvényszervezés  

2016-ban sikeresen rendeztük meg az 58. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságot, mely 

továbbra is az egyik legnagyobb hazai rendezésű, nemzetközi atlétikai viadalnak számít. 

A MASZ versenysorozata, az Atlétikai Magyar Szuper Liga keretében az 1-4. helyezetteket 

pénzdíjazásban részesültek. A Szuper Ligához kapcsolódóan két korosztályos liga – serdülő 

és junior – versenyszámaikat is megrendeztük. 

A Balaton Bajnokságon megemlékeztünk Szabó Ernő mesteredzőről, Mozsdényi József és Dr. 

Sipőcz József edzőről, Tungli József sportvezetőről, Patinszki András edzőről, Bodó Gábor 

testnevelőről, Stark Barbara és Strenner Judit atlétáról. 

A vasárnapi rendezvény a gyerekek és amatőrök számára kiírt „Kis-Balaton” Bajnokság be-

tétprogrammal indult, melynek keretében 60 és 600 méteren, kislabda hajításban, távolugrás-



ban és ötösugrásban mérhették össze a tudásukat a fiatalok, valamint a Mindenki 100-as elne-

vezésű versenyen bárki kipróbálhatja magát 100 méteren. 

A folytatásban a Serdülő Liga, a Junior Liga és a felnőtt Szuper Liga küzdelmeit láthatták a 

kilátogató nézők. Sok ifjúsági és junior korú versenyző is megmérette magát a felnőttek kö-

zött. 

2016-ban is megrendeztük dobóversenyeinket, több alkalommal nemzetközi szinten is ki-

emelkedő eredményekkel. Az évadnyitó és évadzáró dobóversenyen évről évre egyre több 

dobóatléta indul, ezért felmerült a kétnapos rendezés is, de egyelőre maradtunk az egynapos 

rendszernél, ami vélhetően 2017-ben is megmarad. 

Városi és megyei atlétikai diákolimpiákat rendeztünk, mezei és utcai futóversenyeket, melyek 

közül kiemelkedik a Stop.Shop-Intersport Futónap.  

 

Személyi feltételek 

Az egyesületnél 2016-ban 12 fő végezte a szakmai munkát. Szakembereink három szakágban 

dolgoztak. A futó szakágon belül Tóthné Stupián Anikó mellett az utánpótlásban dolgozott 

Németh Eszter, valamint a legfiatalabbakkal Takács Dávid foglalkozott, és bekapcsolódott a 

munkába Egri Viktor is. Egy másik csoportban futókkal foglalkozott Koós Hutás László és 

Szemán János edzők. Az ügyességi szakágért Kungl József felelt. 

A dobó szakágnál 5 fő dolgozott 2016-ban. A VEDAC Dobóakadémia keretében Zentai Tibor 

szakágvezető irányította a szakmai munkát. Az utánpótlással Páli Viktor, Esső András és Or-

bán Éva foglalkozott. Mozsdényi Dávid elsősorban diszkoszvetőkkel foglalkozott. Az admi-

nisztrációs feladatokat 2016-ban Hargitai Dávid Máté és áprilisig Gyulay Zsuzsa, majd Hor-

váth Balázs látta el, a könyvelési feladatokat továbbra is Dr. Mihályiné Farkas Ágnes végezte. 

A klub ügyvezető igazgatója Németh Attila. 

 

Létesítményi, tárgyi feltételek 

A VEDAC saját létesítménnyel nem rendelkezik. A Magyar Állam tulajdonát képező, 2016. 

év végéig a Pannon Egyetem kezelésében lévő és a létesítményt üzemeltető nonprofit kft-től 

bérelte éves szinten 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 rendel-

tetésének már nem felel meg. A műanyag pálya 20 éve készült el, azóta a rendeltetésszerű 

használattól tönkrement. A dobópálya talajának minősége nehezíti a szakmai munkát. Az öl-

tözők és vizes blokkok állapota is kritikus. 

A veszprémi városvezetés határozott terve a stadion felújítása. 2016-ban lezajlott a vagyonke-

zelői és üzemeltetői jog átadása az egyetem és a város között, bízunk benne, hogy az idei év-

ben jelentős előrelépés fog történni a stadion felújítása terén. A Magyar Atlétikai Szövetség 

támogatja terveinket, és a sportágfejlesztési támogatáson keresztül anyagi hozzájárulást is 

ígért. 

A versenyzők felkészítéséhez rendelkezésre álló szerek, eszközök egy része hiányos és el-

használt, ugyanakkor 2015-ben és 2016-ban a korábbi évekhez mérten jelentős eszközbeszer-

zést tudtunk végrehajtani. Legfőképp gyermekatlétikai eszközök és a dobóakadémia működé-

sének biztosításához, versenyeink színvonalas megrendezéséhez szükséges eszközöket tud-

tunk beszerezni.  

 

Pénzügyi, gazdasági helyzet 

A 2012-es és 2013-as év pénzügyi nehézségei után 2014-ben, 2015-ben, majd 2016-ban is egy 

kiegyensúlyozottabb pénzügyi évet tudtunk zárni. Elsősorban a Dobóakadémia megalapításá-

nak, valamint aktív és sikeres pályázási tevékenységünknek köszönhetően tudtunk többletfor-

rásokhoz jutni. A megemelkedett költségvetés azonban még szorosabb és átgondoltabb gaz-

dálkodást követelt, a támogatások folyósításának hektikussága veszélyt jelentett a cash flow-

ra, a költségeket sokszor nem tudtuk kifizetni azok felmerülésének időpontjában, előfordultak 

több hónapos csúszások. Az általánosságban jellemző projekt alapú finanszírozás miatt sok 

esetben nem tudtuk arra költeni a pénzt, amire igazán szerettük és szükség lett volna. Az el-

múlt években sikerült egy kisebb tartalékot felhalmoznunk, ami a fent említett cash-flow 

problémát enyhítette, és 2016-ban nagyon gördülékenyen tudtuk a felmerülő kiadásokat idő-

ben kifizetni. 

Egyesületünk működéséhez a legnagyobb segítséget főtámogatónk, Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata nyújt. További kiemelt támogatóink: Veszprémi Közüzemi Szolgál-

tató Zrt., Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Olimpiai Bizottság, Emberi Erőforrások 



Minisztériuma. A sportolók egyéni támogatásában a legnagyobb segítséget a MOL Tehet-

ségtámogató Program és az Új Európa Alapítvány, valamint a Pannon Egyetem nyújtot-

ta ösztöndíjrendszereivel.  

2016-ban kiemelkedő eredményt értünk el a személyi jövedelemadó 1 százalékának felaján-

lása terén. Támogató magánszemélyeknek köszönhetően soha korábban nem tapasztalt össze-

get, 673.945 Ft-ot utalt át a NAV, ami a korábbi évi támogatás ötszöröse! Köszönjük a fel-

ajánlásokat, melyeket idén is szívesen fogadunk. (Adószámunk: 19257475-1-19) 

Köszönjük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának és vezetőinek, hogy a támoga-

tási szerződésünk meghosszabbításával 2020. 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, 

a legjobb sportolóink felkészülését támogatni tudtuk. Működésünkhöz a szűk, de hűséges és 

segítőkész szponzori körünk is hozzájárult, akiknek a támogatását ezúton is köszönjük!  

A versenyek szervezésében a közreműködők általában nem a fiatalabb korosztályból kerülnek 

ki. Éppen ezért különösen értékeljük és megbecsüljük azokat az aktivistáinkat, versenybíró-

kat, veterán versenyzőinket, akik a saját rendezvényeink lebonyolításában segítenek.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a VEDAC 2016-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 2016. évi pénzügyi tervének alakulása, eFt-ban: 

 

Bevételek Tervezett Tényleges 

      

Nyitó egyenleg 2440 2440 

Tagsági díjakból 3200 2337 

VMJ. Város Önkormányzattól 25500 25670 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 1500 1500 

Központi költségvetés, pályázat 19500 18458 

Adományok: 200 500 

Saját egyéb bevétel: 9400 12803 

Egyéb bevétel: 1200 601 

Összesen 62940 64309 

      

Kiadások Tervezett Tényleges 

      

Bérek: 13400 14393 

Költségvetési befizetések 3300 4230 

Egyéb személyi kifizetések 120 0  

Létesítmény bérleti díjak 6500 6465 

Eszközbeszerzés 2100 2631 

Versenyzés közvetlen kiadásai: 31200 30352 

Egyéb kiadások: 2900 3641 

Záró egyenleg: 3420 2597 

Összesen 62940 64309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAVASLAT 

A VEDAC 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉRE 

 

Bevételek Tervezett 

    

Nyitó egyenleg 2597 

Tagsági díjak 3200 

VMJ. Város Önkormányzat 25500 

Reklám, hirdetési szolgáltatás 1500 

Központi költségvetés, pályázat 15000 

Adományok 500 

Saját egyéb bevétel 12800 

Egyéb bevétel 650 

Összesen 61747 

  

Kiadások Tervezett 

    

Bérek 15200 

Költségvetési befizetések 5100 

Egyéb személyi kifizetések 0  

Létesítményüzemeltetés 6400 

Eszköz beszerzés 1800 

Versenyzés közvetlen kiadásai 28550 

Egyéb kiadások 3540 

Záró egyenleg 1157 

Összesen 61747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedves Sporttársak! 

Kedves Vendégeink! 

 

Egy rendkívül mozgalmas, sok változást hozó 2016-os év után bizakodva tekintünk az 

előttünk álló esztendőre. A klub vezetése elhivatott a tavaly elfogadott stratégia végrehajtása 

tekintetében, melyen sokat fog dolgozni 2017-ben. Sportolóink és edzőink számára is sok 

kihívást tartogat az idei év. A korosztályos országos bajnokságok mellett komoly 

világversenyeket rendeznek: felnőtt világbajnokságot, Universiádét, Utánpótlás Európa-

bajnokságot és a hazai rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). A 

felkészüléshez és a versenyzéshez egyaránt sok sikert kívánunk! 

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! 

Köszönjük sportolóink és edzőink áldozatos munkájukat, további sikeres versenyzést, illetve 

versenyeztetést kívánunk nekik! 

 

Veszprém, 2017. április 27. 

 

 

Józsa Tamás 

      elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Felügyelő Bizottsági  jelentés 

A Veszprémi Diák Atlétikai Club küldöttgyűlése részére 

 

 

A VEDAC  működését ellenőrizni jogosult bizottsága a 2016. évi tevékenységet, a 

küldöttek elé terjesztett beszámolót átvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette: 

 

- Az egyesület 2016. évi bevételei 5 061 eFt-tal meghaladták az előző évi 

bevételt. 

  

- Kiadásai meghaladták 3 779 eFt-tal  az előző év költségeit. 

 

- A közhasznú tevékenység eredménye 1 387 eFt nyereség, a vállalkozási 

tevékenység eredménye  62 eFt nyereség, mely a közhasznú  tevékenységre 

fordítódik. 

 

- Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg főösszege 18.996 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 2017. évi költségvetést 61 747  eFt bevételi főösszeggel, 60 590 eFt kiadási 

összeggel,  1 157 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, a 

létesítményeket, eszközöket, felszereléseket fejleszteni szükséges.  

 

Valamennyi sportolónak gratulálunk az elmúlt évben elért eredményekhez és 

további sikereket kívánunk. 

 

 

 

Veszprém, 2017. április 27. 

 

 

 

 

Németh Ágnes  

Felügyelő bizottság elnöke 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Beküldő adatai

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

19 Veszprémi Törvényszék

Dr. Mihályiné Farkas Ágnes

Farkas Ágnes

Gergely Mária

Magyar

Vác

1 9 6 6 0 2 2 6

1 9 0 1 7 8 3 4 0   2 0 1 6

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 6

8 2 0 0 Veszprém

Wartha V. út

3.

    

1 9 0 1 7 8 3 4 0   

0 1 P k 6 0 0 4 0  1 9 9 0 4 4

1 9 2 5 7 4 7 5 1 1 9

Németh Attila

Veszprém 2 0 1 7 0 3 2 7

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

15 430 15 752

15 430 15 752

2 724 3 244

285 647

2 439 2 597

18 154 18 996

16 467 17 916

16 300 16 467

167 1 449

1 687 1 080

1 687 1 080

18 154 18 996

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

9 509 13 301 1 500 1 500 11 009 14 801

46 297 47 566 46 297 47 566

3 372 2 337 3 372 2 337

41 950 44 628 41 950 44 628

55 806 60 867 1 500 1 500 57 306 62 367

9 510 9 510

36 918 38 804 985 954 37 903 39 758

16 046 17 521 428 431 16 474 17 952

2 680 2 540 72 53 2 752 2 593

10 615 10 615

55 654 59 480 1 485 1 438 57 139 60 918

152 1 387 15 62 167 1 449

152 1 387 15 62 167 1 449

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

21 140 18 458 21 140 18 458

20 500 25 670 20 500 25 670

208 677 208 677

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

8 2 0 0 Veszprém

Wartha V. út

3.

    

0 1 P k 6 0 0 4 0  1 9 9 0 4 4

1 9 0 1 7 8 3 4 0   

1 9 2 5 7 4 7 5 1 1 9

Németh Attila

Sporttevékenység

2011. ÉVI CLXXV törvény

általános és középiskolás diákok

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

VMJV Önkormányzata 20 500 25 670

MOB 3 890 2 458

MASZ 17 000 16 000

41 390 44 128

41 390 44 128

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

57 306 62 367

208 677

57 098 61 690

57 139 60 918

16 474 17 952

167 1 449

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

VEDAC működési támogatása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. január 1 – 2016. december 31.

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

12 229 306

12 770 694

0

25 000 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

57. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016. január 1 – 2016. december 31.

500 000

500 000

500 000

500 000

0

500 000

0

500 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

VEDAC Dobóakadémia Program

Magyar Atlétikai Szövetség

2016. január 1. – 2016. június 30.

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

818 000

6 182 000

0

7 000 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

VEDAC Dobóakadémia Program

Magyar Atlétikai Szövetség

2016. július 1. – 2017. január 15.

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

774 000

4 226 000

0

5 000 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Általános Műhelytámogatás

Magyar Atlétikai Szövetség

2016. január 1. – 2016. június 30.

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

600 000

900 000

0

1 500 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Általános Műhelytámogatás

Magyar Atlétikai Szövetség

2016. július 1. – 2017. január 15.

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

457 000

1 043 000

0

1 500 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

MOB műhelytámogatás

Magyar Olimpiai Bizottság

2016. január 1. – 2016. december 31.

700 000

700 000

700 000

560 000

0

560 000

0

560 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Sport XXI. Program

Magyar Olimpiai Bizottság

2016. január 1. – 2016. december 31.

2 425 000

2 425 000

2 425 000

2 425 000

720 000

1 705 000

0

2 425 000

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03.30 14.53.14


