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A Fertő tavi Vitorlás Szövetség 
közhasznúsági jelentése 

a 2010-es esztend őről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Fertő tavi Vitorlás Szövetség 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és 
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. 
A mérleg főösszege 3.718 ezer Ft , a saját tőke 1.941 ezer Ft . A részletes kimutatás 
jelentésünk 1. sz. melléklete , mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti 
eredmény-kimutatásból. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Fertő tavi Vitorlás Szövetség 914 ezer Ft  állami támogatást kapott. A 
támogatás megoszlása: SZJA 1%-ból: 139 eFt, NCA támogatás: 775 eFt. Ebből 404 
ezer Ft -ot használtunk fel 2010-ben. 510 eFt (BrosuraFVSz) felhasználása áthúzódik 
2011-re. A kapott támogatás összege 210 ezer Ft-tal  több az előző esztendőhöz 
képest. A növekedés fő oka az SZJA 1%-ból származó bevétel. Nem részesültünk 
NSH támogatásban. Sopron MJ Város Önkormányzatától sem kaptunk pénzbeni 
támogatást. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet 
mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Előző évhez képest a szövetség tartaléka (vagyona) 93 ezer Ft  összeggel nőtt. 
Szövetségünk mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is 
használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását 
részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk a 2010. évben nem nyújtott más szervezetnek támogatást. E soron 
nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 914 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 
210 ezer Ft-tal  több az előző esztendőhöz képest. A növekedés fő oka az SZJA 1%-
ból származó bevétel. Ebből csak 404 eFt-ot használtunk fel 2010-ben, 510 eFt 
felhasználása áthúzódik 2011-re. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
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A szövetség elnöksége tiszteletdíj nélkül látja el a feladatait. Más jogcímen 
(költségtérítés, stb.) sem történt kifizetés (6. számú melléklet). 
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 
A 2008. szeptember 7-i közgyűlés határozata és a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bíróság Pk.T.61.57/1996/25. számú végzése alapján a Fertő tavi 
Vitorlás Szövetség (FVSZ) elnyerte a „közhasznú szervezet” minősítést. A 
felvállalt közhasznú tevékenység megnevezése: sport. 
FVSZ az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően 
végezte tevékenységét. A közhasznú tevékenység szempontjából 
legfontosabb tevékenységek és figyelemre méltó eredmények a 2010. évben: 
− A Fertő tavi vitorlás sport szervezése és elősegítése. 
− Széleskörű szolgáltatások biztosítása a tagok részére. 
− A helyi sportfeladatok ellátása. 
− A sportág és a természet- illetve környezetvédelem népszerűsítése. 
− Utánpótlás nevelés. 
− Vitorlás versenyek szervezése, lebonyolítása. 
− Versenybírók képzése. 
 

7.1. A Fertő tavi vitorlás sport szervezése és el ősegítése: 
 
A Fertő tavi vitorlás sport szervezése és a vitorlás tevékenységgel 
kapcsolatos napi feladatok ellátása a szövetség elnökségének legfontosabb 
feladata. 2010-ben 6 nyilvános elnökségi ülést, egy rendes és egy rendkívüli 
közgyűlést tartottunk. Az elnökség gondoskodott az elnökségi ülések és a 
közgyűlések határozatainak végrehajtásáról. Ifjúsági Bizottságot hívtunk 
életre, amely önállóan és eredményesen teljesítette az utánpótlás nevelési 
feladatokat. 
 

7.2. Széleskör ű szolgáltatások biztosítása a tagok részére: 
 

2009. évben befejeződött a vitorlás szövetségi ház teljes felújítása. A ház 
szerkezeti felújítását a tulajdonos Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
finanszírozta. A ház belső felújítását és a vitorlás kikötő területrendezését 
magunk végeztük el mintegy 2,5 millió Ft értékben, részben társadalmi 
munkában, részben banki kölcsönből. Egy minden tekintetben komfortos 
vitorlás kikötőt alakítottunk ki közös helyiséggel, konyhával, vizes blokkal, 
ifjúsági öltözővel, hálóhelyiséggel, versenyirodával, 32 kikötőhellyel. A felújított 
vitorlás kikötőben a jövőben rangos országos és nemzetközi versenyek 
megrendezését tudjuk vállalni. Sikerült a vitorlás kikötőt komfortosabbá tenni, 
ami növeli a kikötő népszerűségét.  
 

7.3. A helyi sportfeladatok ellátása: 
 
A helyi sportfeladatok ellátásának négy területe: 
− tagegyesületek tevékenységének koordinálása és segítése, 
− kapcsolat-tartás a partner szervezetekkel, 
− a vitorlás sporttal kapcsolatos helyi sportfeladatok ellátása, 
− nemzetközi vitorlás kapcsolatok ápolása. 
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Az FVSZ tagegyesületei: Soproni Építők SE, Fertő tavi Vitorlázó Egyesület, 
Fertő tavi Túravitorlázó Egyesület, Széchenyi István Vitorlás Club, Yachtclub 
Fertőrákos. 
 
Legfontosabb partner szervezetek: Magyar Vitorlás Szövetség, Győr-Moson-
Sopron megyei Sportszövetségek Egyesülése, Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű, Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Fertő-Hansági Nemzeti Park 
Igazgatóság. 
 
A Fertő tavi vitorlás Szövetség a Magyar Vitorlás Szövetség területi 
szövetsége és egyben Győr-Moson-Sopron Megye szakszövetsége a vitorlás 
sportágban. A szövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szabályait követve 
ellátta a helyi és regionális (megyei) sportfeladatokat. 
 
A szövetség jó kapcsolatokat ápol a szomszédos osztrák fertői vitorlás 
klubokkal. Vitorlás versenyeinken részt vettek osztrák versenyzők, ill. a mi 
versenyzőink is szerepeltek néhány osztrák versenyen. 
 
Zavartalan és eredményes volt az együttműködés a fent felsorolt négy 
területen. 
 

7.4. A sportág és a természet- illetve környezetvéd elem népszer űsítése: 
 
A sportág és a természet- illetve környezetvédelem népszerűsítése mindennapi 
önként felvállalt feladatunk, amire főképpen az ifjúsági munkában helyezünk 
nagy súlyt. 2010-ben „BrosuraFVSz” című pályázatunkkal elnyertük a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatását egy a fertői vitorlás 
sportot, ill. a Fertő tavi Vitorlás Szövetséget népszerűsítő brosúra elkészítésére 
és széles körű terjesztésére. A projekt 2011-ben zárul és várhatóan jelentős 
vonzó hatást gyakorol majd a régió idegenforgalmára is. 
 

7.5. Utánpótlás nevelés: 
 

Az ifjúsági vitorlás sport és az utánpótlás nevelés területén, amelyet a 
legfontosabb feladatunknak tekintünk, egy kétlépcsős modell szerint 
dolgozunk 2006-tól a tagegyesületekkel együttműködve. Az első lépcsőben az 
ifjúsági vitorlás sporttal foglalkozó klubok (SÉP, FVE) vitorlás tanfolyamokat 
és egyéb népszerűsítő programokat (nyílt napok) szerveznek. Azok a fiatalok, 
akik elkötelezték magukat a vitorlás sport mellett, a közös szövetségi ifjúsági 
csapatban (második lépcső) folytatják az edzéseket. Ez a megoldás azért 
rendkívül előnyös és hatékony, mert a klubok a saját erőforrásaikból ezt a 
programot nem tudnák lebonyolítani, de közösen, megoldható. A klubok, 
illetve a versenyzők szülei a technikai eszközöket (versenyhajók, motoros) 
adják, a szövetség foglalkoztatja az edzőket, és a költségek nagyobb részét 
viseli. A fő cél az ifjúsági minőségi sport eredményességének növelése. A 
2010. januárban megalakult Ifjúsági Bizottság szervezte a 2010. évi 
programot. A programban 27 fő ifjúsági versenyző vett részt, amelynek 
keretében 65 edzés- és versenynapot töltöttek a vízen a fiatalok. Részt vettek 
az összes fertői versenyen, a kiemelt országos versenyeken és az Ifjúsági és 
Serdülő Országos Bajnokságon, továbbá néhány külföldi edzőtáborban és 
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versenyen. A Magyar Vitorlás Szövetség 2010. évi ranglistáján a 
középmezőnyben végeztek a gyermekeink (korábban - a ritka kivételektől 
eltekintve - sereghajtók voltunk).  
 

7.6. Vitorlás versenyek szervezése, lebonyolítása: 
 

A 2010. évi Fertő tavi vitorlás versenynaptárban tervezett versenyeket a 
tagegyesületek közreműködésével maradéktalanul végrehajtottuk: 
 
� FERTŐ-TAVI ÉVADNYITÓ VERSENY, május 15-16. 
� LASER RADIAL NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, május 26-30. 
� SOPRON BANK-BURGERLAND KUPA, május 29-30. 
� FVE KUPA, június 12-13. 
� SÜH Európa Kupa RC hajómodell verseny, június 18-20. 
� SZÉCHENYI REGATTA, július 10-11. 
� FERTŐBAJNOKSÁG-POLI-PROFIL KUPA, augusztus 20-22. 
� OLD BOYS KUPA YS pályaverseny, augusztus 28-29. 
� ÉVADZÁRÓ VERSENY, október 9-10. 
 

7.7. Versenybírók képzése: 
 

2010. március 20-21-én a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága 
a Fertő tavi Vitorlás Szövetség felkérésére és közreműködésével vitorlás 
versenybíró tanfolyamot tartott Sopronban, amelyen 24 fő fertői vitorlázó 
szerzett versenybírói minősítést, illetve megerősítette a korábbi minősítését. 

 
 
Sopron, 2011. május 6. 
 
 Dr. Schneider István 
 elnök 
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség 2011. május 6-i 
Közgyűlése elfogadta. 


