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Szám: ….. /2010 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a Fertő tavi Vitorlás Szövetség elnökségi ülésén, 2010.01.28-án. 
Helyszín: Erhardt Étterem, Sopron, Balfi u. 10. 
 
Megjelentek: 
Schneider István elnök 
Kránitz Lajos alelnök 
Horváth Noémi gazdasági felelős 
Márkus István titkár 
Böröcz Máté SÉP társelnök 
Holló Gábor FVE elnök 
Strausz István Széchenyi I. Vit. Club elnök 
Bella Ildikó Ifjúsági Bizottság elnöke 
Szilvási Judit Ifjúsági Bizottság tagja 
Kaltanecker Lászlóné Ifjúsági Bizottság tagja 
Kámán László 
Kámán Lászlóné 
Jackel Gusztáv 
Jackel Gusztávné 
Barcza Csaba 
id. Friedl Mihály 
Kő István 
Kő Tamás 
 
Napirend: 
1. Az FVSZ Ifjúsági Bizottsága Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és 

jóváhagyása különös tekintettel a 2010. évi szakmai és költségtervre. 
2. Az FVSZ vízitelep gondnoki feladataival kapcsolatos határozatok megvitatása és 

meghozatala. 
3. Egyebek. 
 
ad 1.: Az FVSZ Ifjúsági bizottsága előterjesztette a Működési Szabályzatát és 2010. évi 

költségtervét. 

Schneider István FVSZ elnök megnyitja a tanácskozást. A 2005-ben megkezdett ifjúsági 

munka pénzügyi nehézségekkel járt, de szép eredményeket hozott. Ma 17 fő a gyakorlott, az 

országos és nemzetközi versenyeken rendszeresen versenyző ifjúsági versenyzők száma, és 

további 19 fő edz és versenyez a Fertőn rendszeresen. 

A további fejlődés érdekében az ifjúsággal foglalkozó edzők számát 2 főre kell növelni, 

javítani kell a technikai feltételeket (motoros, hajószállító utánfutó, stb.). Elő kell teremteni az 

ehhez szükséges pénzt. Rögzíteni kell, hogy az Ifjúsági Bizottság által előterjesztett 2010. évi 

ifjúsági edzés- és versenyprogram lebonyolításához hogyan járulnak hozzá az FVSZ, az 

utánpótlás nevelő klubok (SÉP, FVE), a versenyzők szülei, továbbá milyen külső forrásokat 



 

 

F E R T Ő  T A V I  V I T O R L Á S  S Z Ö V E T S É G  
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 

Postai cím: Dr. Márkus István, 9400 Sopron, Deák tér 63. Tel.: 314-722; 067-571-0029, E-mail: markus.istvan1@chello.hu 
 

 2 

lehet igénybe venni. Meg kell határozni a prioritásokat arra az esetre, ha a rendelkezésre álló 

pénzügyi források szűkösek. 

Bella Ildikó IB elnök ismerteti az Ifjúsági Bizottság Működési Szabályzatát és 2010. évi 

költségtervét. 

 

Vita:  
Varjú László FVSZ alelnök írásos hozzászólása: Úgy gondolom, hogy a működési 
szabályzatban egyértelműen rögzíteni kell a következőket: 
1.    a bizottságot az FVSZ elnöksége hozta létre.!!! 
2.    működése szervesen kapcsolódik a Szöv. 2005-ben megkezdett ifjúságnevelési 
programjához!!! 
3.    célja a fenti program megvalósulásának segítése, koordinálása, az elnökség 
egyetértésével,(nem valamilyen állam az államban vagy érdekvédelmi, ill. képviseleti 
szervezet) 
4.    a kitűzött és egyeztetett programok megvalósításához szükséges anyagi erőforrásokat az 
FVSZ bocsátja rendelkezésre, a pénzügyi tervet valamint  felhasználásukat ellenőrzi!! 
(amennyiben egyéb forrásokból bevételre tesznek szert, úgy ezen felhasználást is jóvá kell 
hagyatniuk). 
A költségtervhez: 
- a 100 edzésnap reális? 
-a 400.000 Ft szállásköltség nem átvállalható, eddig sem mi finanszíroztuk, és nem is 
kívánjuk a jövőben sem!! 
- a szülők által fizetett 750,-FT/nap nem a kiadási, hanem a bevételi oldalon kell szerepeltetni, 
- utánfutó véleményem szerint nem aktuális, sem a költsége jelenleg nem finanszírozható, sem 
nem tisztázott, hogy ki,- vagy kik fogják azt húzni!! 
Kránitz Lajos FVSZ alelnök: A működési szabályzat 1. bekezdésében a „Képviselni a Fertő 
tavon működő ifjúsági sportolók (utánpótlás) érdekeit, a helyi szövetségnél (FVSZ), és a 
vitorlás egyesületeknél.” szövegezés helyett javasolja: Az IB elkészíti és az FVSZ 
Elnökségének jóváhagyása után végrehajtja az edzési és versenyprogramot. 

Kámán László: Az IB és az FVSZ Elnökség kapcsolatában a demokrácia és a viszonosság 
elvét kell érvényesíteni. 

Holló Gábor és Kámán Lászlóné: Az edzők részére adható juttatások tekintetében a 

közhasznú szervezetekre vonatkozó törvényes rendelkezések szerint kell eljárni. 

Márkus István FVSZ titkár: Az IB feladata az utánpótlás nevelési edzési és versenyprogram 

végrehajtása, és ennek érdekében a kapcsolattartás az FVSZ elnökségével és a klubokkal. 

Schneider István FVSZ elnök: A beterjesztett szabályzat és költségterv egy vitaanyag, 

amelyből kiindulva és a mai napon elhangzott észrevételeket figyelembe véve el kell készíteni 

a 2010. évi edzéstervet, versenyprogramot, és ennek alapján a 2010. évi költségtervet. 

Holló Gábor: egy olyan alap-utánfutó beszerzését javasolja, amelyre rá lehet csavarozni több 

féle, a hajók rögzítésére szolgáló tárolót (pl. OP, Laser). 

A jelenlevők egyhangúan megállapították, hogy az IB által beterjesztett 2010. évi 

költségtervben előirányzott szállásköltségre (ezt a korábbi években is a versenyzők fizették) és 

az utánfutó beszerzésre nincs költségfedezet. Ezek a kiadási sorok törlendők. Be kell állítani 
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+200.00 Ft-ot az edzők útiköltség térítésére. A bevételi oldalon +350.000 Ft szponzori 

bevételt lehet figyelembe venni. 

 

ad.2: Schneider István FVSZ elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a vízitelep 2010. évi 

működtetésével kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. Fő témák: gondnok 

személyének kiválasztása, büfé üzemeltetése, Sopron MJ. Város-sal való együttműködés, 

kikötői szolgáltatások (pl. vitorlavarrás). A tárgyalások eredményéről az érintettek 

tájékoztatást kapnak. 

 

ad. 3.: Jaczkó János tag írásban előterjesztett észrevételében felhívja az Elnökség figyelmét az 

Alapszabály rendelkezéseinek betartására. Ha az Elnökség 300 eFt-nál nagyobb összegű 

kötelezettséget vállal, ezt a közgyűlésnek kell jóváhagyni. 

Schneider István FVSZ elnök válaszol a felvetésre. A soron következő 2010. évi közgyűlés 

elé terjeszti jóváhagyásra az Elnökség javaslatait. 

 

Határozatok: 
 

1. Az Elnökség felhatalmazza Schneider István elnököt, hogy a 2010. évben 
foglalkoztatni szándékozott edzőkkel tárgyaljon. Az edzők javadalmazásának 
keretösszege 2 fő*500 eFt, utazási és szállásköltségre igénybe vehető keretösszeg 200 
eFt. A megállapodások az FVSZ 2010. évi közgyűlésének jóváhagyását követően 
érvényesek. 

2. Az Elnökség felkéri az Ifjúsági Bizottságot, hogy a 2010. évi edzési és 
versenyprogramját, illetve költségtervét részletesen dolgozza ki, és nyújtsa be 
jóváhagyásra. A költségterv nem haladhatja meg a 2.100.000 Ft összeget. 

3. FVSZ Elnöksége összehívja az FVSZ 2010. évi küldöttközgyűlését. A közgyűlést 
2010. március 31-ig meg kell tartani. 

 
 

Összeállította: 
 Márkus István 
 titkár 


