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BEVEZETŐ 

Az elmúlt 2,5 év számomra világosan megmutatta, hogy a BYC tagok tisztelik klubjuk múlt-

ját, írott és íratlan szabályait, készek a változásokra, valamint tudnak és akarnak  klubjukért 

tenni.  

Ennek ismeretében a mindenkori elnökség, különböző bizottságok és az ügyvezetés elsődle-

ges feladata egy olyan klub működési modell kialakítása, működtetése az alapszabályunkban 

és kapcsolódó szabályzatainkban megfogalmazottak szerint, amely mindenkor átlátható és 

nyitott módon teszi követhetővé tagságunk számára közös céljaink elérését és az abban tör-

ténő közreműködést.  

Belülről építkezünk, azaz klubunknak kizárólag olyan választott tisztségviselői voltak, van-

nak és kell mindenkor legyenek, akik rendes tagságuk mellett önkéntesen végzik a rájuk 

bízott rájuk bízott vezetői részfeladatokat. A Klubhoz kapcsolódó napi feladatok elvégzése 

ma már annyira sokszínű és szerteágazó, hogy azok és a több mint 250 fős (rendes, pártoló 

és ifjúsági sportoló) tagságunk igényeinek folyamatos kiszolgálása teljes munkaidős (főál-

lású) ügyvezető és szakmai csapat (titkárság, edzők, kikötőmester stb.) fenntartását igényli. 

Az ő sikeres munkájuk ad alapot az önkéntes tagsági munka előkészítésére és eredményes 

elvégzésére is. 

Társadalmi szervezet vagyunk és nem gazdasági társaság, azaz nem magánvagyont működ-

tetünk nyereség érdekében, hanem klubunk vagyonát működtetjük az alapszabályunkban 

megfogalmazott sporttevékenységünk érdekében.  

Ezek nagyon fontos kiinduló pontok a BYC mindenkori működése szempontjából.  

 

ÉRTÉKEINK 

Jóllehet jelentős klubvagyonnal rendelkezünk, számomra talán még jelentősebbek az anya-

giakban nem mérhető értékeink: közösségünk, múltunk, LEG-jeink.  

Értékközpontú szervezet vagyunk, értékeinket részben a múltból hozzuk, részben magunk 

határozzuk meg. Ezek mentén végezzük feladatainkat, közös vitorlássport szeretetünk tart 

minket össze és gyakran ezeket az értékeket képviseljük a hétköznapjaink során is.  

Közösségünk olyan, amilyennek megéljük és kifelé láttatjuk, azaz olyannak látszik a BYC 

kívülről, amilyennek mi magunk képviseljük.  

BYC tagnak lenni nem csak a füredi vitorlázáshoz kötődés egyik erős jele, hanem lényegesen 

több: egy tradíciókon alapuló, de egyben folyamatosan megújuló társadalmi szervezet érté-

keinek folyamatos képviselete. Ez minden tagunk önkéntes vállalása és Alapszabályunk szer-

ves része. 

Következetes értékközpontú megjelenésünk fontos feladat egyrészről a hazai és nemzetközi 

elismertségünk szempontjából, másrészről működésünk non-profit sajátosságából eredő fo-

lyamatos támogatói háttér biztosításához is. Támogatóink tevékenységünket elsődlegesen 

nem közvetlen anyagi okok miatt segítik, hanem ezúton fejezik ki elkötelezettségüket érté-

keink mellett, melyek részben saját tevékenységükhöz is kapcsolódnak.  

Folyamatosan változó környezetünkben kizárólag egy - a közös értekeink mentén történő 

tartós összefogásra képes - erős klubközösség képes sikeresen képviselni a BYC alapértékeit 

és mindenkor eredményesen megvalósítani klubunk alapvető céljait: vitorlás versenyzők 

sportszakmai és erkölcsi nevelését, kiemelkedő versenysport eredmények és kapcsolatok el-

érését itthon valamint külföldön, balatoni vitorlázás hagyományainak ápolását és Balatonfü-

red városának méltó képviseletét. 



Nem minden értékünk került még a „helyére” klubon belül, de azt gondolom, jó úton járunk. 

Az új Alapszabály elfogadását követően, az elmúlt 2,5 év során elindított szervezeti válto-

zások (versenysport bizottság, nagyhajós bizottság és a közeljövőben induló BYC akadémia) 

már jó alapot adnak a fenti értékek széles körű és átlátható képviseletére. 

Meggyőződésem, hogy értékeink ismerete és folyamatos képviselete most és a jövőben is 

meghatározó alapfeladat minden BYC tag, sportoló, edző és munkavállaló számára.  

 

BYC 2016 - 2020 – ÉRTÉKEINK MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK IDŐSZAKA 

Értékeink belső megszilárdulása ad lehetőséget azok megfelelő megjelenítésére a nyilvános-

ság felé. Ehhez számos feladat kapcsolódik klubon belül és kívül a következő négy évben, de 

még azt követően is. 

  

Belső feladataink: 

A tavaly augusztusi első belső elégedettség felmérésünk egyértelműen megmutatta, milyen 

működési területeken vannak olyan elmaradásaink, amelyeken elnökségi és ügyvezetői be-

avatkozás segíthet. A felméréseket a jövőben évente ismételni javaslom. 

A tavalyi visszajelzések alapján az alábbi kiemelt belső feladatokra kell elsődlegesen kon-

centrálnunk a következő 4 évben 

 klub rendezvények bővítése – közösségi események, 

 telepünk és kikötőnk működésének további javítása, 

 egyensúlyi gazdálkodáshoz szükséges támogatói kör bővítése, 

 büfé működésének tagsági igényekhez történő illesztése. 

A leköszönő elnökség nevében elmondhatom, hogy minden problémás területen igyekeztünk 

előrelépést elérni, de sokszor ehhez – társadalmi szervezetkénti működésünk miatt – széle-

sebb körű tagsági támogatás és együttműködés is szükséges. Ehhez a jövőben határozottabb 

elnökségi szerepvállalás kell. 

 

Külső feladataink: 

Az elkövetkező 4 év különleges, de egyben komoly felkészültséget igénylő nyilvános lehető-

ségeket kínál a BYC számára. A nemzetközi versenyrendezéseinken túl a jövő évi 150 éves 

fennállásunkhoz kapcsolódó rendezvénysorozat várhatóan jelentős nyilvánosságot fog elérni, 

szélesebb közérdeklődés fogja kísérni rendezvényeinket és működésünket.  

Ennek két pozitív kísérő jelensége is lehet, várhatóan megnövekszik 

 külső támogatóink száma, 

 pártoló tagság felvételt kérők száma. 

Mindkét helyzetre időben fel kell készülnünk és vonatkozó üzeneteinket folyamatosan ré-

szévé kell tennünk aktuális megjelenéseinknek. Rövidesen el kell döntenünk, pontosan mit 

várunk jövőbeli támogatóinktól és ezért mit tudunk nekik cserébe adni, milyen nagyságrendű 

pártoló taglétszámban gondolkodunk, valamint milyen ütemben (hosszabb várakozási idő és 

jobb megismerés után) kívánunk a várhatóan növekvő számú pártoló tagjainknak lehetőséget 

adni a rendes taggá válásra?  

 

BYC tagként azt gondolom, hogy a fenti alapelvek és az abból levezetett rövid elnöki program 

tervezet klubunk további fejlődését és erősödését szolgálja. Amennyiben elnöki újraválasz-

tásom mellett döntötök, úgy ezek mentén szeretném folytatni munkámat az új Elnökséggel, 

az együttműködő bizottságokkal és az ügyvezetéssel.  

 

Jó szelet! 

 

 



Gerendy Zoltán 
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