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A Balatonfüredi Yacht Club 

Közhasznúsági jelentése a 2014. évről 

 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

A Balatonfüredi Yacht Club 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, az egyéb 

szervezetekre vonatkozó előírásoknak és a kapcsolódó rendelkezéseknek megfelelve egyszerű-

sített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 

 

203.628 ezer Ft, a saját tőke 191.432 ezer Ft. 

 

A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklet (1-2 rész) mutatja be, melyek: a mérlegből, a 

közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból és a tájékoztató adatokból állnak. 

 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása, működési támogatások 

 

Tárgyévben a szervezet 50.661.000.- Ft támogatást kapott és ezt az összeget teljes egészében 

fel is használta. A kapott támogatás összege 4.829.000.- Ft-tal kevesebb az előző év azonos 

időszakához 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/ nőtt. A vagyonfelhasználás 2014. évi ala-

kulását a mérleg illetve a 3. számú melléklet mutatja be. 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Mint a 4. számú mellékletből is látszik a Balatonfüredi Yacht Club a 2014. évben nem részesült 

cél szerinti juttatásban. 

 

 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

 

A Balatonfüredi Yacht Club a 2014. évben összesen 50.661.000.- Ft támogatást kapott külön-

böző címeken. 

 

Ebből: 

1. Balatonfüred Város Önkormányzatától 35.600 ezer Ft támogatást kapott. 

2. Pályázati támogatás összege 0 Ft 

3. Magánszemélyektől ifjúsági vitorlás versenyzésre 406 ezer Ft 

4. Vállalkozásoktól kapott támogatás 14.655 ezer Ft 
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A támogatások teljes részletezését az 5. számú melléklet mutatja be részletesen. 

 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve ösz-

szege 

 

A szervezet vezető tisztségviselői feladatukat az ALAPSZABÁLY idevonatkozó 5.3.4. pontja 

értelmében díjazás nélkül látják el. 

Mint a 6. számú mellékletből is látszik, hogy költségtérítésben, illetve egyéb juttatásban sem 

részesültek a 2014. évben. 

 

 

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 közhasznú 

egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását. 

A Balatonfüredi Yacht Club tevékenységét a 2014. évben is az ALAPSZABÁLY előírásainak 

megfelelően végezte.  

 

 

7.1.1 A Balatonfüredi Yacht Club 2014. 01. 01-én a következő nyitó egyenleggel 

rendelkezett: 

 

Bank nyitó: 6.104.- Ft 

Pénztár nyitó: 3.270.- Ft 

Követelések: 4.796.000.- Ft 

Kötelezettségek: 65.893.000.- Ft 

 

 

7.1.2.  A beszámolás időszakában a szervezet nettó árbevétele: 

 

156.677 ezer Ft, ez 26,7 %-kal (32.977 ezer Ft) több az előző beszámolási időszak bevételé-

nél. 

 

Fenti bevétel megoszlása: 

 

Közhasznú bevételek: 125.006 ezer Ft 
Vállalkozási bevételek: 31.671 ezer Ft 

  

A tényleges pénzbevételek előírt részletezése az eredmény levezetésénél az 1. számú melléklet-

ben kerül bemutatásra. 
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7.1.3.  A Ráfordítások alakulása a következő volt: 

 

Közhasznú tevékenységeknél: 103.935 ezer Ft, ebből az elszámolt értékcsökkenési leírás ösz-

szege: 4.663 ezer Ft. 

 

A Vállalkozási tevékenység ráfordítása 16.931 ezer Ft, ebből az értékcsökkenési leírás 1.180 

ezer Ft. 

 

A Balatonfüredi Yacht Club Tárgyi eszközök beszerzésére és felújításra: 12.426 ezer Ft-ot 

fordított, részletezése a Balatonfüredi Yacht Club székhelyén rendelkezésre áll. 

 

Összesítve a 156.677 ezer Ft összes bevételt, és a 120.866 ezer Ft összes ráfordítást Balaton-

füredi Yacht Club a 2014. évben: 

 

35.811 ezer Ft adózás előtti eredményt ért el. 
 

Szervezetünk sajátossága, hogy társasági adót csak a vállalkozási tevékenység pozitív eredmé-

nye után kell megfizetni. 

 

Fizetendő társasági adó összege: 1.474 ezer Ft, melynek fizetési határideje: 2015. május 31. 

 

Fenti adófizetési kötelezettség elszámolása után: 

 

a közhasznú eredmény: 21.071 ezer Ft 

a vállalkozási eredmény: 13.266 ezer Ft 

Összesített eredmény:     34.337 ezer Ft 
 

  

7.1.4. A Balatonfüredi Yacht Club 2014. 12. 31.-én a következő záró egyenleggel ren-

delkezett: 

 

Banki záró: 2.610 ezer Ft 

Pénztár záró: 2.244 ezer Ft 

Követelések: 3.682 ezer Ft 

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 4.000 ezer Ft 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 7.398 ezer Ft 

 

A 2014. évi adóbevallásunkat, az adótörvény közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályai 

szerint készítettük el, melynek elektronikusan történő beküldésének határideje: 2015. május 31. 

 

Adóhatósággal szembeni tartozása a Balatonfüredi Yacht Club –nak a beszámolási időszak-

ban nem állt fent. 

 

 

7.2 Szakmai beszámoló  

 

7.2.1 A Balatonfüredi Yacht Club jogállása: 
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A Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezetként működik, saját tulajdonú vitorlás teleppel 

rendelkezik, melyet az 1996. évi Sporttörvény biztosított számára. A telepen Clubház, vitorlás-

kikötő és a sportághoz szükséges létesítmények állnak rendelkezésre, melyek közül a klubház 

a Balatonfüredi Yacht Club 100 % tulajdonában álló BYC Ingatlan Kft tulajdona. 

 

 

7.2.2. A Balatonfüredi Yacht Clubtagsága 2014. évben: 

 

A taglétszám:      203 fő 

2014-ben versenyengedélyes versenyző:  156 fő 

Ifjúsági versenyző:      38 fő 

Felnőtt versenyző:     100 fő 

 

A Balatonfüredi Yacht Club versenyzői 2014. évben az utánpótlás osztályokban, az olimpiai 

osztályok többségében és nagyhajós osztályokban versenyeztek belföldön és külföldön egy-

aránt. 

 

 

7.2.3. A Balatonfüredi Yacht Clubfoglalkoztatottjai 2014. évben: 

 

A Balatonfüredi Yacht Club-nak 8 fő főfoglalkozású alkalmazottja volt. Ebből 3 fő a szakmai 

foglalkoztatott. 

 

 

7.2.4. A Balatonfüredi Yacht Club szakmai tervei voltak 2014-ben: 

 

A szakmai terv és elvárás az előző évek eredményeinek megtartása, fejlesztésének megvalósu-

lása. A terv elemei: 

 

- Az utánpótlásképző program folytatása, a serdülő- és ifjúsági versenyzők számának 

megtartása illetve növelése.  

- Az olimpiai osztályokban a junior versenyzők felzárkóztatása a felnőtt mezőnyhöz, 

illetve sikeres részvétel a 2014-ben rendezett Ifjúsági Olimpián. 

- A nagyhajósoknál az előző évekhez hasonló teljesítmény elérése, gyermek- és fel-

nőtt nyári táborok szervezése, nemzetközi versenyek rendezése, sportdiplomáciá-

ban való aktív részvétel. 

- Az elmúlt 19 évben elért Egyesületek Országos Ranglistájának első helyéhez méltó 

módon való munkavégzés és megőrzés volt a cél. 

- Az elmúlt évben a legnagyobb cél mégis a 147 éves BYC kikötő telephelyének 

felújítása volt. A beruházás keretein belül a turisztikai szolgáltatások, közösségi 

funkciók kialakítására és fejlesztésére került sor. A beruházás befejezésének terve-

zett időpontja (2015. szeptember 30.) helyett egy évvel hamarabb, 2014. szeptem-

ber 30-ára lezárult a kivitelezés. Mi több, 2014. július 19-én átadásra került az új, 

modernebb, szebb és élvezhetőbb épületegyüttes. 

- Sikeres hazai és nemzetközi versenyrendezés. 
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7.2.5 A Balatonfüredi Yacht Club szakosztályainak munkája: 

 

A Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú Szervezet két szakosztálya, a vitorlás és vízitúra szak-

osztály egy, az Elnökség által elfogadott, szakmai és költségvetési terv szerint működött a 2014. 

évben. 

 

7.2.5.1 Vízitúra szakosztály: 

 

A Club vízitúra szakosztálya az elmúlt évekhez hasonlóan a szabadidő hasznos eltöltését, túrák, 

táborozások, kirándulások szervezését, az egészséges életmódra nevelést tűzte ki feladatának. 

A túráinkon Clubtagok és hozzátartozóik vettek részt.  

 

Az alábbi programjaink voltak a 2014. évben: 

 

• Március: Hagyományos hóvirág túra (17 fő) 

• Április: Komáromi napok rendezvényein részvétel (11fő) 

• Július: Mosoni-Dunán evezés, tábor (29 fő) 

• Október: Szokásos őszi gyalogtúra (24 fő) 

 

7.2.5.2. Vitorlás szakosztály: 

 

Táborok: 

 

A BYC által rendezett vitorlás táborok elsődleges célcsoportját a 8-14 éves gyerekek alkotják. 

Az 5 napos táborozások alkalmával a gyerekek olyan meghatározó impulzusokkal – mint pél-

dául csapatmunka, közösségbe való tartozás, fegyelem, kitartás, önismeret, víz, Balaton, spor-

tolás szeretete, stb. – találkoznak, amelyek nagy kihatással lehetnek további életükre. A 2014-

es nyári táborokban 132 fő vett részt, ezen felül a Balatonkenesén rendezett kétheti turnus lét-

száma 26 fő volt.  

 

Felnőtt táborainkra is nagyfokú az érdeklődés. Az 5 hétvége folyamán 35 fő vett részt tábora-

inkban; ami 94 %-os létszámemelkedés az előző évi adatokhoz képest. A vitorlázás iránt érdek-

lődő felnőttek az újonnan beszerzett Laser Bahia hajók segítségével ismerkedhetnek meg a ba-

latoni hullámokkal. Jövőbeni célunk újabb pályázatok írása hajóbeszerzés céljából. 

 

A BYC által rendezett 2014-es versenyek: 

 

Klubunk a 2014. évi szezonban 2 hajóosztályban rendezett országos bajnokságot, a tavalyi év-

hez hasonlóan Laser Európa Kupa versenyt. Összességében 9 versenynek adott otthont a Bala-

tonfüredi Yacht Club. 

 

Ideje Neve Hajóosztályok 

május 11. 
Tolnay Kálmán László Emlékverseny Nagyhajós túra-

verseny 

május.29. - június.01 
Erste Private Banking Dragon Országos 

Bajnokság 

Dragon 

szeptember 19. - 21. OTP Junior - BYC Kupa Ranglista Verseny 420, C, OP 

július 23-27. J24 Országos Bajnokság J24 
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július 6. 
GROUPAMA Garancia Nagydíj - Horváth 

Boldizsár emlékverseny 

Nagyhajós túra-

verseny 

szeptember 5. Építők Vitorlás Kupája Nagyhajók 

szeptember 06. -09. 

X-35OB & Füred Kupa OD Trophy X-35, 8m OD, 

Asso99, Dra-

gon, Elliott770, 

J-24, Melges24, 

Nautic, 

Scholtz22, 

Sudar, X-35 

szeptember.19. - 21. 

MERKANTIL LaserEuropaCup Laser Standard, 

LaserRadial, 

Laser 4.7 

szeptember 26. - 27. TBS nagydíj nagyhajók 

 

 

Utánpótlás nevelés 2014 

 

Optimist csapat 

Optimist csapatunk teljesítménye a 2014-es évben számokban: 460 óra edzés, 98 hazai és 22 

külföldi vitorlázott nap, 16 verseny, 15 versenyző, 1 futamgyőzelem és egy 6. helyezés a Ma-

gyar Bajnokságon. 

 

A csapat magja második éve dolgozik együtt, amihez 2013 őszén 3 fiatal csatlakozott, név sze-

rint Carra Chiara Lisa, Nagy Bendegúz és Schultz Dániel. Jó sikerült a beilleszkedésük, a töb-

biekkel gyorsan megtalálták a közös hangot. Eleinte nehézséget okozott a közös edzés a nagyon 

eltérő tudásszintek miatt. Klubunk megújulása alatt a kezdő csapat rendszeresen tartott közös 

edzéseket a CSVI-vel, mely a szezonkezdésnél nagy segítség volt a gyerekeknek és edzőiknek 

egyaránt. 

A szezon eleji ranglistaversenyeken még érezhető volt a rutintalanság, a nyár közepére azonban 

már jöttek az eredmények. Kis- és közép szélben jó hajósebességeket sikerült találni, amivel 

magabiztosabban tudtak versenyezni a fiatalok. 

Az iskola végeztével sűrűsödtek az edzések és nőtt a csapat önbizalma is, ami a Csoki Kupán 

még nem, de a Diákolimpián már szép eredményeket hozott. Almási Zsombor megszerezte élete 

első futamgyőzelmét. 

A Magyar Bajnokságot a BS Fűzfő rendezte, ahol izgalmas napokban volt része az ifjoncoknak. 

Nagy küzdelemben Zsombor megszerezte a vágyott 6. helyet, amivel sikerül ismét pontot hozni 

OP osztályban.  

Az OB után Aradi Nándor Bence, majd Almási Zsombor is átült Laser 4.7-be. 

 

Optimistes versenyzőink 22 napot töltöttek külföldi edzéseken és versenyeken összesen. A ten-

geri tapasztalatok jó felkészülést jelentenek egy esetleges világversenyre, illetve meg lehet 

nyújtani a szezont, valamint csökkenteni a téli szünet hosszát. 

Összességében a csapat eredményes évet zárt. A 2015-ös évet két edzővel és két csapattal fogja 

kezdeni a csapat, így folyamatossá tehetjük utánpótlás nevelésünket. 

 

420-as csapat 

A 420-as csapatot az alábbi egységek alkották a tavalyi évben: Kiss Dominik- Zink Leon páros 

(BYC), a 2013-ban Takácsy Lilla (SVE)- Varga Zsófia (BYC) vegyes páros illetve a Roznár 

Katalin- Pintér Nikolett (RIVE) páros. 
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Az egységekkel szemben más-más elvárásokat támasztott edzőjük. A legjobb eredményt 

Takácsy Lillától és Varga Zsófitól várhattuk. Egész éves edzésmunkájuk eredménye az ISAF 

Világbajnoki szereplés és az OB 2. hely volt. 

Kiska László és Huber Lél (Kereked) idén két hajóosztályban vitorláztak (420 és 470), ezért 

nem tudtak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Hiába a testvérhajók, az osztályok közötti 

finom eltérések megnehezítették a dolgukat. A bemutatkozás az új osztályban jól sikerült, hi-

szen az első versenyükön rögtön 2. helyezést értek el, a 470-es felnőtt országos bajnokságon 

összességében az 5. helyen zártak. 

 

470-es csapat 

A 470-es csapat a bajnokságokon összesen17 pontot szerzett, az év végi ranglistán pedig három 

3. helyet szereztek. 

Margitics Botond (BS-Fűzfő) és Serke Áron az idei évben sokkal kevesebbet tudtak vitorlázni 

itthon és külföldön egyaránt. Az edzésmunkájuk megfelelő volt, így az Országos Bajnokságon 

470-es hajóosztályban 2. helyet szereztek. 

 

Laseres csapat 

A Laseres csapat célkitűzései a következők voltak a 2014-es évre: 

 a 4.7 csapat egységgé való formálása és az eredményes szereplés alapjainak megterem-

tése, 

 valamint a nemzetközi szinten is eredményes radialos csapat eredményes szereplésének 

szervezése és vezénylése, a még kezdő fiatalok beépítése a csapatba. 

 

15 versenyző alkotta év elején a laseres csapatot. Volt köztük világbajnok és cadetból átülő 

kezdő kormányos is. Ehhez a csapathoz csatlakozott még év közben két versenyző. 

Csomai József, a laseres csapat edzője próbálta úgy összerakni az edzésprogramokat, hogy az 

mindenkinek a saját tudásszintjéhez mért legyen. Ez a hazai programot teljesítő versenyzőknél 

85-95 nap közé volt tehető. 

 

Galgóczy Tamás 

Remek képességű vitorlázó, aki több sportágban is próbál a csúcs közelében teljesíteni. Emiatt 

kevesebb ideje jut a vitorlázásra. Amikor vitorlázik, maximálisan próbálja kihasználni a lehe-

tőségeket. Eredményei az év elején gyengére sikerültek, de a későbbi hazai versenyeken meg-

mutatta, hogy mire képes. A diákolimpián 4.7-es laser osztályban nem talált legyőzőre.  

 

Cseri Dániel 

Második szezonját kezdte laser 4.7 osztályban. Folyamatos javulás volt megfigyelhető a ver-

senyzésében. Erősebb szelekben jobban érezte a hajóvezetést.  

 

Szemes Bence 

Mindig lehet rá számítani és folyamatosan képzi magát. A hibázástól való félelme sokszor gá-

tolja a feladat jó végrehajtásában.  

Edzőjével azon vannak, hogy sikerüljön leküzdenie saját félelmeit és gátjait, hogy sikeres és 

tudatos vitorlázó váljon belőle. 

Róka Bianka 

A tavalyi évben próbálkozott laserben, de amíg volt lehetősége addig kétszemélyes osztályban 

vitorlázott. Ezt a szezont már végig 4.7-ben versenyezte végig. Fantasztikusan motivált és aka-

ratos versenyző. Nagyon céltudatos az edzéseken és a versenyeken egyaránt.  

 

 



 8 

Korchmáros Sára 

A versenyeken kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Látszik rajta, hogy rengeteg időt töltött 

vízen és nagyon sok versenytapasztalata van. Jól oldja meg az előtte adódó helyzeteket. 

 

Radial osztályban volt a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő egyéniségünk Vadnai Jonatán 

személyében. Mellette két versenyző a válogatott keret tagjaként több EB-n és VB-n vett részt. 

Erős volt a csapat, de igazán kiemelkedő nemzetközi eredményt csak Jonatán produkált. 

 

Haidekker Zita 

Zita az év elején igazolt a BYC-be. Nagyon motiváltan vágott neki az évnek. Technikailag több 

olyan pont volt és van a vitorlázásában, amin javítani kell, hogy nemzetközi szinten is jó telje-

sítményt tudjon nyújtani. 

A Magyar bajnokságon 2. helyezést ért el, nemzetközi mezőnyben a legjobb eredményét az 

Olasz Európa Kupán érte el. Itt 17. helyen végzett. Az európai ranglistán U19 korosztályban a 

6. helyen áll. 

 

Scharf Máté 

Máté nagy reményekkel és lendülettel vágott neki a szezonnak. Jó képességei vannak, ennek 

bizonyítéka, hogy a hazai ranglistán a második helyen végzett. Egy kicsit összeszedettebb, ren-

dezettebb gondolatokkal és munkával a nemzetközi eredmények sem maradnának el.  

Az európai ranglistán U17 korosztályban az 5. helyen áll. 

 

Edelényi-Szabó Viktor 

Viktor év elején jelezte, hogy az iskolai tanulmányai miatt kevesebb ideje jut a vitorlázásra 

ebben az évben. Ezt figyelembe véve kapta meg edzés- és verseny programját, a hazai verse-

nyekre fókuszálva. Nagyon fegyelmezett és alázatos vitorlázó. Szorgalma, figyelme és segítő-

készsége példaértékű. Folyamatosan inspirálja és kontrollálja környezetében a fiatalabb ver-

senyzőket. Nagyon hasznos tagja a csapatnak. A diákolimpián 2. helyezést ért el. 

 

Jámbor Attila 

Attila ebben az évben ült át radial osztályba. Folyamatosan erősödik, fizikai állapot nem hagy 

kívánni valót maga után. Méretei ideálisak az osztályhoz. A tavalyi évhez képest nagyot lépett 

előre mind eredményekben, mind pedig vitorlás tudásban. A diákolimpián 5. helyen ért a célba. 

Ő az egyik nagy nyertese ennek az évnek.  

 

Varga Dániel 

Dánielnek már évek óta a legfontosabb szempont a jó tanulmányi eredmény. Fennmaradó sza-

badidejét - ami sajnos egyre kevesebb - azonban vitorlázással tölti. Ezért csak a hazai verse-

nyeken indul. Fantasztikusan tudja irányítani a figyelmét, mindig csak arra a dologra koncent-

rál, amit éppen csinál. Ezért nyújt mindenben kiemelkedő eredményt. Az egyik legintelligen-

sebben vitorlázó versenyző, akit eddig ismert. A kevés edzés ellenére is a mezőny meghatározó 

alakja. Ezt bizonyítja az is, hogy LaserRadial hajóosztályban a diákolimpiát megnyerte. 

 

Vadnai Jonatán 

Fantasztikusan motivált és képzett vitorlázó. Mind az edzéseken, mind pedig a versenyeken 

folyamatosan a maximumra törekszik. Versenyeken összeszedetten gondolkodik, bár van, ami-

kor túlbonyolítja a versenyszituációkat. Taktikailag és technikailag is képzett, ez az alapja a 

nemzetközi sikereinek. 

Ebben az évben laser radial osztály mellett a Byte osztályban is versenyzett, mindkettőben 

sikerült VB címet nyernie. A 2014-es ifjúsági olimpián Nanjingban 3. helyen ért célba. Ő 
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egy igazi példakép a többi laseres számára. Mindenki láthatja, hogy a tehetség mellett mennyi 

szorgalom kell a siker eléréséhez. 

 

Vadnai Benjamin 

Nagy váltás volt az idei évben a számára az, hogy átült laser standard hajóosztályba. A standard 

osztály más kategóriát képvisel a laseresek között. Tanuló éve ellenére év végi teljesítménye 

lenyűgöző volt. Komoly fejlődésen ment át év közben, gyorsan kapaszkodott egyre följebb a 

mezőnyben. 

Benjamin motivált, fegyelmezett és összeszedett vitorlázó. A hazai versenyzés számára is csak 

kiegészítő tevékenység, ezért itthon csak a magyar bajnokságban versenyzett. Természetesen 

azt magabiztosan meg is nyerte. Jelenleg 110. a világranglistán. 

A testvérével ketten egymást hajtva nagyon sikeresek lehetnek az elkövetkező időszakban. 

 

2014-ben a laser osztály 37 olimpiai pontot szerzett a különböző bajnokságokon. A laseres csa-

pat fiatalításon fog átesni a 2015-ös esztendőben. Reméljük, hogy az ifjú tehetségek elődeikhez 

méltóan képviselik és öregbítik majd a BYC hírnevét! 

 

A Magyar Köztársaság 2014. évi bajnokságain elért eredményeink: 

 

6 Magyar bajnoki cím 

5 Magyar bajnoki 2. helyezés 

3 Magyar bajnoki 3. helyezés 

1 Magyar bajnoki 4. helyezés 

2 Magyar bajnoki 5. helyezés 

2 Magyar bajnoki 6. helyezés 

 

Nemzetközi eredmények és egyéb hazai sikerek: 

 

Vadnai Benjamin LaserRadial hajóosztályban az ifjúsági világbajnok. 

 

Vadnai Jonatán LaserRadial hajóosztályban VB 5. hely. U17-ben 3. hely. 

 

Vadnai Jonatán Nanjingban az ifjúsági olimpián 3. helyezett. 

 

Vadnai Jonatán BYTE hajóosztályban világbajnok. 

 

Vadnai Jonatán LaserRadial EB U21 3. hely. 

 

Vadnai Jonatán LaserRadial ifi VB U17 világbajnoki cím. 

 

Nagy R. Attila – Michaletzky Luca – Pénzes Botond – Tisóczki Ferenc – Pethöe Tamás - 46. 

Kékszalag abszolút 3. hely 

 

Wossala György – Németh Péter – Joó Kristóf a Soling Masters világbajnokság 5. helyén vé-

geztek. 

 

Dr. Varjas Sándor – Kovácsi László – Meretei Gábor elhódították a Soling ZipferTrophy 1. 

helyét. Wossala György – Németh Péter – Joó Kristóf pedig a 6. helyén értek célba. 
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Fazekas Gábor – Keller András – Gyapjas Balázs – Gyapjas Zsombor – Major Zoltán 4. helye-

zése a Centomiglian szintén kiemelkedő eredmény a nemzetközi porondon. 

Hazai sikereink között meg kell említenünk Varga Lajos Keszthely- Kenese szólójának 1. he-

lyét. Lajos a TBS nagydíjon rekordidővel szerezte meg az elsőséget. A TBS nagydíjon Keller 

András a 6. helyen zárt. 

 

Pallay Tibor, Varga Lajos, Büki Gábor, Kurucz Zoltán, Keszthelyi Gábor, Tarány Gábor és 

Keller András a DAK Sailing Team tagjaiként nem találtak legyőzőre a Tengeri Nagyhajós 

Bajnokságon. 

 

A Balatonfüred Vitorlás Iskola – BYC Suliprogram 

 

A tényleges oktatás csak 2014 szeptemberétől indult el, de az előkészületek - a Balatonfüreden 

indítandó Vitorlás Sportiskolai oktatása és szervezése - már több mint egy éve zajlik. 

A Suliprogramban három balatonfüredi és a tihanyi általános iskolák 17 diákja vesz részt a 10 

– 12 éves korosztályból. Az oktatás szeptember- október hónapokban vízi edzésekkel (heti 4 x 

3 óra), majd novembertől kondicionáló- és képességfejlesztő edzésekkel folytatódott heti 4 al-

kalommal, 1,5 órás tornatermi edzésekkel. A kötött edzésprogram mellett a gyerekek és szüleik 

szabadidős kerékpártúrákon, decembertől pedig kiegészítő síoktatáson vettek részt Eplényben. 

A vízi és a képességfejlesztő edzéseken tapasztalt fegyelem igazán példa értékű, mivel az elmúlt 

fél év alatt egyetlen olyan hiányzás sem fordult elő a csapatban, amikor a szülők előre ne jelez-

ték volna, hogy a gyermekük valamilyen betegség, vagy egyéb nyomós iskolai ok miatt nem 

tud részt venni az edzésen. Bátran állíthatjuk, hogy a gyerekek élvezik az edzéseket, szeretnek 

részt venni a Sigmond András által vezette programokon. 

 

Sportdiplomácia: 

 

A Veszprém Megyei Közgyűlés Pro Comitatu díjjal jutalmazta a Balatonfüredi Yacht Clubot, 

melyet minden évben a megye érdekében eredményesen tevékenykedő magánszemélyek és kö-

zösségek elismerésére, valamint Veszprém megye területén kiemelkedő munkát végzők szak-

mai tevékenységének elismerésére adományoznak. 

 

Böröcz István munkáját 2014-ben Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüred Sportjáért 

kitüntetéssel ismerte el. 

 

Böröcz Bence a Nanjingban megrendezett Ifjúsági Olimpián nemzetközi bíróként működött 

közre, míg Santanderben ISAF kvalifikációs világbajnokságon szintén nemzetközi bíróként 

volt jelen. 

 

Dr. Nemes Attila klubtagunk Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat ál-

lami kitűntetésben részesült 

 

Lebonyolítottuk a ’Bejárható Magyarország Program’ Balatoni felmérését, mely applikáció 

már elérhető és használható. 

 

Cserép Csongor – Wild Joe csapattagként a Rolex Capri SailingWeeken 3. helyen ért célba; 

Barcelanában Fifty-Fifty csapattagként szerepleve szintén begyűjtött egy bronzérmet. 

 

Vadnai Jonatán Majthényi Zsombor Emlékdíjat nyert. 
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Csomai Józsefnek és Vadnai Péternek Tímár Péter Emlékdíjat adományoztak. 

 

Balatonfüred Város sportolója díját 2014-ben Vadnai Jonatán részére ítélték. 

 

Klubunk sikeresen működött közre a FINA Ifjúsági Nyíltvízi Úszó világbajnokságon. 

 

Böröcz István: Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnökségi tag, a BFT Közbiztonsági Tes-

tület delegáltja 

Hantó István: Veszprém Megyei Vitorlás Szövetség elnöke, a Megyei Sporttanács elnöke, az 

MVSZ Versenyrendező Bizottság vezetője 

Hercsel Erik: Magyar J-24 Osztályszövetség elnöke 

Koltay Gusztáv: Magyar DN Osztályszövetség elnöke 

Csernussi Gábor: MVSZ Technikai bizottság vezetője, Magyar DN Osztályszövetség vezető-

ségi tag 

Csomai József: Laser osztályszövetség elnökségi tag, HunCCA elnökségi tag 

Bartos Zoltán: Magyar Elliot osztály elnöke 

Pataki Attila: Nemzetközi DN osztályszövetség alelnöke 

Böröcz Bence: MVSZ versenybíró bizottság tagja, nemzetközi bíró 

Baráth Gábor: 470-es osztályszövetség elnökségi tag. 

 

A Club aktív szerepet töltött be Balatonfüred város és a helyi TDM szervezettel közösen kü-

lönféle szakmai programok szervezésének keretein belül a vízi sportokkal kapcsolatos idegen-

forgalom fellendítésében. 

 Szoros együttműködésben vettünk részt egyéb civil szervezetek munkájában, rendezvényeik 

során, mint pl. Nyíltvízi Úszó EB, Kajak Duatlon, Sárkányhajó Fesztivál, Triatlon verseny.

  

Balatonfüred, 2015. április18. 

 

 

 

                                                                                        _________________ 

Gerendy Zoltán 

elnök 

Záradék: 

 

Ezt a közhasznúsági jelentést a Balatonfüredi Yacht Club 2015. április 18.-én megtartott évi 

rendes Közgyűlésén a /2015(04.18.) számú közgyűlési határozatának megfelelően került elké-

szítésre illetve jóváhagyásra. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: 2014. 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 


