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Balatonfüredi Yacht Club
Közgyűlés 2017. december 2.

2017. évi
Elégedettségi kérdőív

A kitöltött és feldolgozott kérdőívek száma

idén: 65 db

tavaly: 26 db
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1. Milyennek ítéled meg a BYC-be történő
bejutás felügyeletét, a beléptetés

szigorúságát?

2016.

3,15 / 5

(26fő)

2017.

3,61 / 5

(65 fő)
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Egyéb észrevétel, javaslat

• Szigorítani kell, különösen a gépkocsival történő bejutás
feltételeit!

• Az esetek mintegy 50%-ban a hátsó - Silver udvar felöli -
bejáratnál csak többszöri próbálkozásra működik a kártya

• Rendezvényekkor, szigorúbban kellene venni a parkolást a
versenyen való részvétel ne vonja maga után az automatikus
parkolást a klub területén.

• A sorompón néha könnyebb bejutni, mint a személybejárón
idegeneknek

Intézkedés
• 2018 februárban minden kártya letiltásra kerül és kizárólag

tagdíjfizetés után élesítjük újra.
• Biztonsági szolgálat kollégáinak alkalmasságát felül kell

vizsgálnia a szolgáltatónak, mert emberfüggő a vélemény.
• SILVER hátsó kapu egységesíteni kellene a kártyahasználatot.
• Tagság felé kommunikáció a saját szerepükről.
• Rendezvények alkalmával nincs idegen parkolás.
• Szülők ideiglenes parkolása megszűnik.
• Szervízek bejutásának korlátozása.

2. Egyetértesz-e, hogy a bejutáson még
szigorítsunk?

2016.

Igen: 69,2%
Nem: 30,8%

(26fő)

2017.

Igen: 69,2%
Nem: 30,8%

(65 fő)

3. Mennyire vagy elégedett az új BYC
klubház és kapcsolódó helyiségek

működésével?

2016.

4,19/ 5

(26fő)

2017.

4,18 / 5

(65 fő)
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Egyéb észrevétel, javaslat

• Az általános tisztaság és rendérzet javítható.

• Nincs közösségi konyha. Az emeleti klubszoba és az előtte levő erkély
elszigetelt lényegében mindentől, nem épül be a klub mindennapi életébe.
Megfontolandó lenne olyan építészeti átalakítás, amely ezen segít. Pl.
lépcső az erkélyről a büfé előtti térre.

• Ffi mosdóban a lámpa csak erős szürkületkor kapcsol. Pára ill szagelszívó
felszerelése indokolt!

• Biztosítani a téli időszakban is a leülés lehetőséget és a klubéletet.

Intézkedés
• Hajszárítók felszerelése.
• Takarító ellenőrző lista alkalmazása.
• Ifjúsági szállásokra szekrény beszerzés.
• Öltözői rend fenntartása, edzők.
• Edzői iroda rend fenntartása, edzők.
• Hangár rend fenntartása, edzők.

4. Mennyire vagy elégedett a BYC
kikötőhely szolgáltatásaival?

2016.

4,5/ 5

(26fő)

2017.

4,43/ 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat

• A büfén lehetne javítani.

• 5-öst adtam, de a büfét kellene javítani.

• Stégek tisztasága kifogásolható

• Női Zuhanyzókra ajtókat szeretnének
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Intézkedés
• Szolgáltatási lista bővítése.
• Szolgáltatási lista folyamatos kommunikálása.
• Szolgáltatások munkalap szintű dokumentálása.

5. Mennyire vagy elégedett a kikötőhöz
tartozó kollégák munkájával,

hozzáállásával, munkaidejével?

2016.

4,65 / 5

(26fő)

2017.

4,46 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat
• A hatékonyság növelhető lenne

• Az un. "Alkalmi" kikötő"mesterek" nem túl érdeklődőek

• Folytassák továbbra is így.

• Mindenki nagyon segítőkész és pozitívan állnak hozzánk.

• Elvárhatón felüli

• Egy kikötőben mindig van mit csinálni, ehhez képest sokszor láttam
idén sok embert ücsörögni a hangár alatt munkaidőben. Legyenek
kevesebben vagy találják fel magukat.

Intézkedés

• Munkafegyelem, beosztás erősítése.
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6. Mennyire vagy elégedett a Büfé
szolgáltatásaival?

2016.

3,19/5

(26fő)

2017.

2,18 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat
• Ez sajnos gyenge pont a BYC-ben. Alapvetően rendezetlen, koszos, és ehhez a

minőséghez mérten drága. Alapvetően a minőség irányába vinném el, akár az árak
emelésével, de a klubtagoknak valamilyen kedvezményt biztosítanék.

• Sokszor nem volt nyitva

• Menü, tisztaság, választék, ez idén 0 volt!

• Nagyon hiányzik egy jó minőséget kínáló büfé, ahol a klubtagok leülhetnek együtt
egy kávéra vagy egy kellemes étkezésre.

• no comment nem méltó a BYChez

• Javasolnám a nagyobb választékot, főtt étel, menü lehetőség, hosszabb nyitva
tartást és a jobb ár-érték arányt.

7. Mennyire vagy elégedett a Büfé
áraival?

2016.

3,31 / 5

(26fő)

2017.

2,38 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat

• Nem az árak, hanem a hozzá kapcsolt érték nem stimmelnek.

• Drága, nincs egy egyszerű napi menü

• Amíg nincs értékelhető büfé, nem tudok az árról nyilatkozni

• Van olcsóbb és drágább is parton, de ott legalább van kínálat.

• Drágának tartom
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8. Mennyire vagy elégedett a BYC sport-
és oktatási szolgáltatásainak

színvonalával?

2016.

4,65 / 5

(26fő)

2017.

4,44 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat

• Amennyire külső szemlélőként látható pezsgő ifjúsági sportélet folyik

• szuper edzések, gyerek imádja!

• Nem vettem igénybe. Nem tudom értékelni.

• Továbbra is így folytatni!

• Nagyon jó

• A közösen használt eszközök gondosabb használata.

9. Mennyire vagy elégedett a BYC belső
kommunikációjával?

2016.

4,12 / 5

(26fő)

2017.

4,3 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat
• A rendezvényekről és lehetőségekről hamar értesülök, de némelyik sajnos csak

"utolsó pillanatban" derül ki (mondjuk néhány nappal előtte) jó lenne év elején
tudni minden jelentősebb megmozdulásról, különösen ha azt a BYC maga szervezi a
tagságnak

• Sokszor késve érkeznek az értesítések, meghívók, stb a tájékoztatások sem
naprakészek

• szükség lenne a fényképes tagnyilvántartásra, hogy könnyebben megismerjük
egymást + ez segíthet a portán is

• Ezt a kérdőívet nagyon hasznosnak tartom. A weboldalon megjelenített cikkekkel
teljesen elégedett vagyok. A BYC elnökség munkájáról azonban semmilyen
információ nem jut el hozzám. Mindig csak utólag értesülök a változtatásokról.
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Intézkedés

• Időbeni program tervezés.
• Hírlevelek gyakoribb küldése.
• Hírlevél formátum megújítása

10. Mennyire vagy elégedett a BYC belső
rendezvényeivel, klubéletével?

2016.

4,27 / 5

(26fő)

2017.

4,18 / 5

(65 fő)

Egyéb észrevétel, javaslat
• Rendezvények csillagos ötös :) a klubélet még fejleszthető; sokan hiányolnak egy

igazi klubhelyiséget, ami színtere lehetne / a büfé előtti teraszon kívül is

• még nem vettünk részt ezekben

• Nem tudom mi, de valami hiányzik, hogy valódi klubélet legyen.

• A rendezvények színvonalasak. Néhány esetben magasan nemzetközi szintűek, de a
klubélet élénkítő eseményeken szívesen részt vennék.

• az idei jubileumi év kiváló volt, remélem marad erő folytatásra is

• Közös programok hiánya miatt az emberek nem ismerik egymást. Több kikötői
verseny rendezése, akár gyerekek részvételével is.

11. Véleményed szerint mely területen
szükséges fejlődnie klubunknak?
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11. Használnád-e a klub létesítményeit
magán célú rendezvényekre?

49,23% igen
38,46% nem

9,23% talán (bizonyos feltételekkel)
3,08% nincs válasz

12. Ajánlanád-e a klub létesítményeit
üzleti célú rendezvényekre?

83,07% igen
12,3% nem

3,07% talán (bizonyos feltételekkel)
1,56% nem válaszolt

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


