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A Balatonfüredi Yacht Club 
Közhasznúsági jelentése a 2009. évről 

 
 

1. Számviteli beszámoló 
 
A Balatonfüredi Yacht Club 2009.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, az egyéb 
szervezetekre vonatkozó előírásoknak és a kapcsolódó rendelkezéseknek megfelelve egysze-
rűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 181.852 ezer Ft, a saját tőke 
160.663 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete mutatja be, mely áll: a 
mérlegből, a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból és a tájékoztató adatokból. 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása, működési támogatások 
 
Tárgyévben a szervezet 59.628 ezer Ft támogatást kapott és ezt az összeget teljes egészében 
fel is használta. A kapott támogatás összege 30.928 ezer Ft-al (34,2 %) kevesebb az előző 
évhez képest. 
A kapott költségvetési és egyéb támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 
 
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
 
Előző évhez képest a szervezet tartaléka /vagyona/ 21.028 ezer Ft-al nőtt. A vagyonfelhasz-
nálás 2009. évi alakulását a mérleg illetve a 3. számú melléklet mutatja be. 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Szervezetünk 10 ezer Ft támogatást nyújtott az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak a 4. 
számú mellékletnek megfelelően. 
 
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzat-
tól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke 
 
A Balatonfüredi Yacht Club a 2009. évben összesen 59.628 ezer Ft támogatást kapott külön-
böző címeken. 
 
Ebből: 

1. Balatonfüred Város Önkormányzatától 4.600 ezer Ft támogatást kapott. 
2. Az NCA működési támogatás összege 3.500 ezer Ft  
3. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól: 862.ezer Ft                                                              

A támogatások teljes részletezését az 5. számú melléklet mutatja be részletesen. 
 
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve ösz-
szege 
 
Szervezetünk személyi jellegű egyéb ráfordításai 654 ezer Ft volt. A szervezet vezető tiszt-
ségviselői feladatukat az ALAPSZABÁLY idevonatkozó pontjai értelmében díjazás nélkül 
látják el. Így a 6. számú mellékletnek megfelelően költségtérítésben, egyéb juttatásban nem 
részesültek. 
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7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

 
7.1  Rövid pénzügyi beszámoló 

 
A Balatonfüredi Yacht Club a 2000.évi C. Számviteli Törvény, az Egyéb Szervezetekre 
vonatkozó 224/2000. Kormányrendelet, és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. Törvény  alapján készítette el a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek köz-
hasznú egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását. 
A Balatonfüredi Yacht Club tevékenységét a 2009. évben is az ALAPSZABÁLY előírása-
inak megfelelően végezte.  

 
7.1.1 A Balatonfüredi Yacht Club 2009.01.01-én a következő nyitó egyenleggel ren-

delkezett. 
 

Bank nyitó: 382.726.- Ft 
Pénztár nyitó: 44.165.- Ft 
Váltókövetelés:        38.160.000.- Ft 
Követelések: 1.379.000.- Ft 
Kötelezettségek:      31.619.000.- Ft 

 
7.1.2  A beszámolás időszakában a szervezet nettó árbevétele: 
 
131.686 ezer- Ft. ez 13%-al kevesebb az előző beszámolási  időszak bevételénél. 
 
Fenti bevétel megoszlása: 
 

Közhasznú bevételek: 110.884.241.- Ft 
Vállalkozási bevételek: 20.801.537.- Ft 

  
A tényleges pénzbevételek előírt részletezése az eredmény-levezetésénél az 1. számú 
mellékletben kerül bemutatásra  

 
7.1.3.  A  Ráfordítások alakulása a következő volt: 

 
Közhasznú tevékenységeknél: 98.248 ezer Ft, ebből az elszámolt értékcsökkenési le-
írás összege: 12.591ezerFt. 
 
A Vállalkozási tevékenység ráfordítása 10.312 ezer Ft, ebből az értékcsökkenési le-
írás 1.126ezerFt 
 
A Balatonfüredi Yacht Club Tárgyi eszközök beszerzésére és felújításra: 23.844 ezer 
Ft-ot fordított, részletezése a Balatonfüredi Yacht Club székhelyén rendelkezésre áll. 

 
Összesítve a 131.686 ezer Ft Bevételt és a 108.560 ezer Ft összes ráfordítást, a Bala-
tonfüredi Yacht Club 2009. évben 23.126ezerFt adózás előtti eredményt ért el. 
 
Szervezetünk sajátossága, hogy társasági adót csak a vállalkozási tevékenység pozitív 
eredménye után kell megfizetni. 
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Fizetendő társasági adó összege: 2.098.000.-Ft melynek fizetési határideje: 2010. má-
jus 31. 
 
Fenti kötelezettség elszámolása után a tárgyévi adózott eredmény összesítve a köz-
hasznú és a vállalkozási eredményeket 21.028 ezer Ft-ot jelent. 

 
7.1.4 A Balatonfüredi Yacht Club 2009.12.31.-én a  következő záró egyenleggel ren-

delkezett : 
  

Bank záró: 168.711.- Ft 
Pénztár záró: 691.639.- Ft 
Váltókövetelés: 38.160.000.- Ft 
Követelések: 1.146.293.- Ft 
Hosszú lejáratú kötelezettségek: 11.611.567.- Ft 
Rövid lejáratú kötelezettségek: 9.576.849.- Ft 

 
A 2009. évi adóbevallásunkat, az adótörvény közhasznú szervezetekre vonatkozó 
szabályai szerint készítettük el, melynek elektronikusan történő beküldésének határ-
ideje: 2010. május 31. 
 
Adóhatósággal szembeni tartozása a Balatonfüredi Yacht Club-nak a beszámolási 
időszakban nem volt. 

 
 

7.2 Szakmai beszámoló  
 

7.2.1 A Balatonfüredi Yacht Club jogállása: 
 
A Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezetként működik, saját tulajdonú vitor-
lás teleppel rendelkezik, melyet az 1996. évi Sporttörvény biztosított számára. A tele-
pen klubház, vitorláskikötő és a sportághoz szükséges létesítmények állnak rendelke-
zésre. 

 
7.2.2 A Balatonfüredi Yacht Club tagsága 2009-ben: 

 
A taglétszám:      297 fő 
2009-ben versenyengedélyes versenyző:  203 fő 
Ifjúsági versenyző:        86 fő 
Felnőtt versenyző:     117 fő 

 
A Balatonfüredi Yacht Club versenyzői 2009-ben az utánpótlás osztályokban, az olim-
piai osztályok többségében és nagyhajós osztályokban versenyeztek belföldön és kül-
földön is. 

 
7.2.3. A Balatonfüredi Yacht Club foglalkoztatottjai 2009-ben: 

 
A Balatonfüredi Yacht Club-nak 9 főfoglalkozású alkalmazottja volt. Ebből 2 fő a 
szakmai foglalkoztatott, akiket szezonban még 1 fő szerződött edző segít. 
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7.2.4. A Balatonfüredi Yacht Club szakmai tervei 2009-ben: 
 

Szakmailag a terv és az elvárás az előző évek eredményeinek megtartása és a fejlődés 
volt. A vitorlázóknak a nyolc évvel ezelőtt megkezdett utánpótlásképző program foly-
tatása, nyári táborok szervezése, a serdülő és ifjúsági versenyzők számának megtartása 
és növelése, az olimpiai osztályokban a juniorok minél gyorsabb beépítése a csapatba, 
a nagyhajósoknál az előző évekhez hasonló teljesítmény elérése volt a cél. Ennek 
megfelelően készült el a felkészülési és verseny program, amelyben rögzítve lettek az 
edzések, edzőtáborok, a hazai és külföldi versenyek. Válogatott versenyzőink prog-
ramját a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) programjához is igazítani kellett, amely-
ben előírt és kötelező edzőtáborok valamint külföldi versenyek szerepeltek. 
Az edzések és a versenyek számát sikerült a tavalyi szinten tartani. Fiatal versenyző-
ink az előző évhez képest növekvő létszámban képviselték egyesületünket. A külföldi 
versenyeken ifjúsági versenyzőink vettek részt nagyobb létszámban, feladatuk a nem-
zetközi tapasztalat megszerzése és a sikeres versenyzés volt. 

  
7.2.5 A Balatonfüredi Yacht Club szakosztályainak munkája: 

 
A Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezet két szakosztálya, a vitorlás és 
vízitúra szakosztály egy, az elnökség által elfogadott, szakmai és költségvetési terv 
szerint működött a 2009. évben. 

 
7.2.5.1 Vízitúra szakosztály: 

 
A szakosztály a szabadidő hasznos eltöltését, túrák, táborozások, kirándulások 
szervezését, az egészséges életmódra nevelést tűzte ki feladatának. 
 
Programjaik voltak: 
 

• Március   hagyományos hóvirág túra  (20 fő) 
• Április     Komáromi napok rendezvényein részvétel (15 fő) 
• Július       Mosoni-Dunán evezés, tábor (30 fő) 
• Október    őszi gyalogtúra (35 fő) 

 
7.2.5.2. Vitorlás szakosztály:  

 
A szakosztály 2009-ban a következő célokat tűzte ki maga elé: 

 
• Az elmúlt 14 évben elért országos első helyéhez méltó módon végzi munkáját és meg-

őrzi ezt a helyet. 
• Szakmai munkájában folytatja a 2001-ben elkezdett ifjúsági programot, az olimpiai 

osztályok közül továbbra is a tradicionális osztályokra összpontosít, kiemelten a 470 
és Laser osztályt. 

• A nagyhajós osztályok sikeres szereplését segíti képzett fiatalok beépítésével a csapa-
tokba. 

• Nemzetközi versenyeket rendez, amellyel nagy részt vállal a város idegenforgalmának 
fellendítésében, illetve a hazai vitorlássport bekapcsolását a nemzetközi körforgásba. 

• Balatonfüredi általános iskolákkal együttműködve iskolai vitorlás oktatás beindítása. 
• Technikai fejlesztést folyt és ezzel is az ifjúsági programot támogatni. 
• A Balatonfüredi Yacht Club által rendezésre kerülő versenyek magas szintű megren-

dezése. 



 5 

• A sportdiplomáciában aktív részvétel. 
• Új anyagi források keresése. 

 
A fentieket figyelembe véve készült el a költségvetési, az edzés és versenyterv. 

 
Az edzések óraszámát az ifjúsági versenyzőknél Kutassy László, a serdülőknél Pe-
rényi Miklós edzők segítségével tudtuk tartani illetve növelni. A többi osztály 
edzései a tavalyi szinten valósultak meg. A felkészítést és versenyeztetést Csomai 
József irányította két edző kollégájával hajóosztályokra bontva. 
Két balatonfüredi általános iskolával is együttműködési szerződés keretein belül 
közös munkát végeztünk, ennek eredményeként mindkét iskolában rendszeres for-
mában vitorlás elméleti és gyakorlati foglalkozást tartottak az egyesület edzői, heti 
egy alkalommal. 
Versenyeken a minősítés, a ranglista és a válogató versenyeknek megfelelő prog-
ram alapján vettünk részt. Válogatottjaink teljesítették az MVSZ válogatott prog-
ramját és kiemelkedő eredményeket értek el nemzetközi szinten is. 
 
Az egyesületben továbbra is csak amatőr versenyzők versenyeznek! A jó 
eredményt elérő válogatott versenyzők utazásait, technikai fejlesztéseit a szülők, a 
támogatók és az MVSZ eredményességi és műhelymunka támogatása segítségével 
tudtuk megoldani. Felnőtt versenyzőink saját maguk finanszírozzák a nevezési és 
egyéb költségeket. 

 
Technikai fejlesztéseket a terveknek megfelelően, illetve azon felül is sikerült vég-
rehajtani. Az ifjúsági versenyzők részére új hajót, árbocokat, vitorlákat, mentőmel-
lényeket sikerült vásárolni és felújítottuk az egyesület motoros hajóját, az Arany-
csillagot. Beszerzésre került egy új VSR edzőmotoros a hozzá tartozó utánfutó 
szerelvény. Együttműködve a SAIL SUPPORT SERVICE céggel kiemelt verseny-
zőink támogatott hajókkal versenyezhettek. 
 
A Balatonfüredi Yacht Club vitorlázói közül 2009-ben több mint kétszáz verseny-
zőnk vett részt a hazai versenyeken. A korosztályos felállásban az ifjúsági létszám 
és az olimpiai osztályokban résztvevők száma emelkedett, a nagyhajós versenye-
ken indulók száma azonos szint körül mozog az előző évivel. Utánpótlás korú ver-
senyzőink eredményessége nagyot javult, az előző évhez képest és a nemzetközi 
versenyeken a kiemelt osztályokban (470-e, Laser, Laser Radial, Byte) komoly si-
kereket értek el. Emellett az Optimist osztályban elért nemzetközi sikereinket kell 
kiemelni, amelyek biztató jövőt vetítenek előre, és amelyek nagymértékben hozzá-
járultak a Balatonfüredi Yacht Club 2009 évi eredményességéhez. Ezt az MVSZ 
Ifjúsági Bizottságának adatai is alátámasztják, ahol a létszámunkat és az eredmé-
nyességet tekintve is az élen volt az egyesület. 
17 versenyzőnk volt tagja a nemzeti válogatottaknak, ebből 5 ifi, 12 junior. Ezek a 
számok is azt mutatják, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás 
nevelésre. 
2009-ben 120 gyerek végzett a Solymos Dóra által vezetett 8 táborban. A végzet-
tek közül 9 fő ősszel bekapcsolódott a versenyzői programba.   
 
Az egyesületek országos ranglistáján, 121 egyesületből, a Balatonfüredi Yacht 
Club megszakítás nélkül a 15. alkalommal végzett az első helyen 330 ponttal 
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(második a Spartacus 179 pont, harmadik a THE 152,5 pont). A 2009. évi pontkü-
lönbség rekord nagyságú. 
A siker záloga az erős utánpótlás nevelés és az olimpiai osztályok eredményeinek 
javítása, 2009-ben az ifjúsági versenyzők szerezték a pontok 80 %-át!  
 
Versenyzőink 4 Világ és 5 Európa Bajnokságon vettek részt.  

 
Nemzetközi versenyeken elért kiemelkedő eredmények: 

 
Wossala György, Németh Péter, Vezér Károly 
Soling osztály EB :                                     3. hely 
Masters VB.:                                                1. hely 
 
Bathó Péter 
Byte EB :  1. hely (43.) 
Laser Radial EB 19. hely (116.) 
Izola 11. hely (57.) 
 
Vadnai Benjamin 
Optimist EB 2. hely 
Ázsia Bajnokság 5. hely 
Trofeo Marcello, Nápoly 1. hely 
 
Kaiser Kristóf Laser Standard osztályban: Follonica EC 35. (118 induló), Attersee 
EK 5. (48 induló) 
 
Szamódy Tamás – Bárdos Mihály 470 osztályban: 470 Junior EB 11. hely (110 in-
duló) 
 
Gyapjas Balázs OP hajósztályban: Happy New Year Regata-Hvar 1. hely (125 in-
duló), Spring Meeting – Portoroz 4. hely (270 induló); Trofeo Simone Lombardi 1. 
hely (190 induló) 
 
Karé Réka Laser Radial osztályban: Split 1. (11. induló);  

 
 
Magyar Bajnokságokon elért eredményeink: 
 
A hazai bajnokságokon 7 bajnoki helyezést, 11 második, 9 harmadik, 4 ne-
gyedik, 4 ötödik és 1 hatodik helyezést értek el versenyzőink. 
 
Soling  

1. Wossala Gyögy, Németh Péter, Vezér Károly 
4. Szűcs István, Szűcs Péter, Gyulai Gábor 

 
YS I 

3. Czégai László, Izsák Dezső (BFYC), Speer Walter, Kovács Tibor, Sabján 
Zoltán, Murányi Péter (SZVE), Dr. Seregi János 
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5. Kakas Máté, Bajusz András, Bánlaki Zoltán (SZVE), Gál Dezső, Ifj Speer 
Walter, Jáger Tamás (Kardhal VE), Orszigety Ádám (TVSK), Thuránszky 
Győző (SZVE), Kása Mihály, Buri Gergely (TVSK) 

 
J24 

6. Hercsel Erik, Dávid Júlia (KMP VSE), Horváth Márton Ferenc (KJA SE), 
Illy István, Péter Csaba 

7. Madarász Tamás, Kovácsi László (LVE), Meretei Gábor (LVE), Kisfali Ba-
lázs (LVE) 

 
Sudár Sport 

3. Hainzmann Ákos, Sabján Zoltán, Paál László 
4. Majnár Rudolf, Dr. Szemán Julianna, Greguss Ákos 

 
Regina 

4. Tóth István, Bér Rudolf, Sztankov Attila, Galambos Gábor 
 

Scholtz22 
1. Belle Örs, Sebestyén Tibor, Tóth Mátyás 

 
Dragon 

1. Lukáts Ákos, Horgos Tamás (THE), Beliczay Márton (Alba Regia) 
 

Elliot 
5. Bathó Tamás, Bathó Péter, Bathóné Fendle Zsuzsanna, Antoni Gábor 

(TVSK) 
 

Laser 4.7 
3. Huszka Mátyás 

 
Sikló  

3. Balogh András 
 

470 junior 
2. Váradi Imre-Serke Áron 
3. Szigethi Botond-Joó Kristóf (Spartacus) 

 
470-es 

2. Váradi Imre-Serke Áron 
3. Szamódy Tamás-Bárdos Mihály 
5. Szigethi Botond-Joó Kristóf (Spartacus) 

 
49’er 

4. Cserép Csongor-Cserép Csaba 
 

Kalóz 
2. Varjas Sándor Endre-Baráth Gábor 

 
Laser Standard  

2. Kaiser Kristóf 
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3. Tomai Balázs 
 

Laser Radial nyílt osztály 
2. ifj. Bathó Péter 
3. Karé Réka 

 
Laser Radial Női  

2. Karé Réka 
 

Finn  
2. Pál Gaszton 

 
Optimist serdülő  

1. Gyapjas Zsombor 
2. Vadnai Jonatán 
5. Takács Levente 

 
Optimist ifjúsági 

1. Vadnai Benjámin 
2. Gyapjas Balázs 

 
30-as cirkáló 

1. Wossala Gyögy, Németh Péter, Varga Kornélia (Magyar Telecom DSC), 
Wossala Kristóf, Vezér Károly 

 
Katamarán  

2. Lájer Tamás-ifj. Lájer Tamás 
 

F18 katamarán 
1. Váradi-Szabó János-Pethő Tamás 

 
Tengeri Bajnokság 

 
Salona 37 

2. Hercsel Erik, Gerő András, Gál Pál, Bér Rudolf, Áldott Andrea, Dávid Júlia, 
Szabó Tamás, Winkler-Virág András 

 
SunOdessey 32 ifjúsági 

3. Huszka Róbert, Huszka Mátyás-Korchmáros Kristóf, Andorka Rudolf-
Takács Levente, Litkey Balmaz 

 
7.2.6 A Balatonfüredi Yacht Club által 2009-ben rendezett versenyek: 

 
� JÓHAJÓ Nagydíj - Kővári Károly emlékverseny az olimpiai osztályok ranglis-

ta versenye 
� BYC Kupa ifjúsági ranglista verseny - CECC Kupa nemzetközi Cadet verseny 
� CAPRINE Kupa - Optimist Match Race 
� JEANNEAU Nagydíj - Horváth Boldizsár Emlékverseny – nagyhajós túraver-

seny 
� Pata Boats FINN JUNIOR VB - Jorg Bruder Silver Cup 
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� Füred Kupa – Németh István emlékverseny. SAILS SUPPORT SERVICE 
nagydíj nagyhajós pályaverseny OD és Dragon osztályoknak. 

� Építők Kupa pályaverseny  
� WING ASSO EB 

 
A Balatonfüredi Yacht Club adta a rendezők nagy részét a Kékpántlika, a Kékszalag, az Ifjú-
sági OB és a Nagyhajós OB versenyekhez és tagjaink közül többen folytattak aktív versenybí-
rói tevékenységet. 
 
Versenyeinkről a sajtóban, rádióban és TV-ben több híradás volt látható és hallható.  

 
7.2.7 Sportdiplomácia 

 
A Balatonfüredi Yacht Club nemcsak a versenyzésben, hanem a sportág diplomáciájá-
ban is aktív szerepet vállal, tagjai a hazai és a nemzetközi szervezetek munkájában is 
részt vesznek. 
 
Bartos Zoltán Magyar Elliot osztály elnöke 
Belle Örs Scholtz22 Osztályszövetség elnök 
Benczur Dávid Magyar Cadet Osztályszövetség titkára, az ICC elnökségi tagja 
Böröcz Bence MVSZ Versenybíró Bizottság tagja 
Böröcz István Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnökségi tag, Magyar 

Cadet Osztályszövetség elnöke 
Csernussi Gábor MVSZ Technikai bizottság vezetője, Magyar DN Osztályszö-

vetség vezetőségi tag 
Csomai József Magyar Cadet Osztályszövetség elnökségi tag, Laser osztály-

szövetség elnökségi tag,  
Gyenese Balázs Nemzetközi Soling Szövetség elnökségi tag 
Hantó István Veszprém Megyei Vitorlás Szövetség elnöke, a Megyei Sport-

tanács elnöke, az MVSZ Versenyrendező Bizottság vezetője 
Hercsel Erik Magyar J-24 Osztályszövetség elnöke 
Ifj. Pataki Attila DN osztályszövetség elnökségi tag 
Koltay Gusztáv Magyar DN Osztályszövetség elnöke 
Nagy Attila MVSZ társelnök, MVSZ média bizottság elnöke 
Wossala György ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) munkájában vesz részt, 

az MVSZ ügyvezető elnöke, az Európai Vitorlás Szövetség 
elnöke 

  
  

 
 
Balatonfüred, 2010. május 30. 
 
 
 
           
                                                                                              Nagy Attila 
                                                                                                  Elnök 
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Záradék  : 
 
 
 
Ezt a közhasznúsági jelentést a Balatonfüredi Yacht Club 2010. május 30-án megtartott évi 
rendes Közgyűlésén a   számú közgyűlési határozatának megfelelően került elkészítésre illet-
ve jóváhagyásra. 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: 2009. évi mérleg, eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 
2. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 
3. számú melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásról  
4. számú melléklet: Kimutatás a cél szerinti juttatásokról  
5. számú melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról  
6. számú melléklet: Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 


