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A Balatonfüredi Yacht Club 

Közhasznúsági jelentése a 2017. évről 

 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

A Balatonfüredi Yacht Club 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, az egyéb 

szervezetekre vonatkozó előírásoknak és a kapcsolódó rendelkezéseknek megfelelve egyszerű-

sített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege: 

 

211.547 ezer Ft, a saját tőke 189.138 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 35.453 e Ft támogatást kapott és ezt az összeget teljes egészében fel is 

használta. A kapott támogatás összege 17.523 e Ft-tal több 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/ csökkent. A vagyonfelhasználás 2017. évi 

alakulását 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 2017 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 2017. évben összesen 35.453 e Ft támogatást kapott különböző 

címeken. 

 

Ebből: 

1. Balatonfüred Város Önkormányzatától 6.800 e Ft támogatást kapott. 

2. Pályázati támogatás összege 0 Ft 

3. Magánszemélyektől ifjúsági vitorlás versenyzésre 0 e Ft 

4. Vállalkozásoktól kapott támogatás: 28.653 e 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 2017. 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 szóló1997. 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 2017. évben is az ALAPSZABÁLY előírásainak 

megfelelően végezte.  

 

 

7.1.1 A Balatonfüredi Yacht Club 2017. 01. 01-én a következő nyitó egyenleggel 

rendelkezett: 

 

Bank nyitó: -3.767 e Ft 

Pénztár nyitó: 215 e Ft 

Követelések: 7.026 e Ft 

Kötelezettségek: 14.687 e Ft 

 

 

7.1.2.  A beszámolás időszakában a szervezet nettó árbevétele: 

 

159.082 e Ft, ez 34 %-kal több az előző beszámolási időszak bevételénél. 

 

Fenti bevétel megoszlása: 

 

Közhasznú bevételek: 131.489 e Ft 
Vállalkozási bevételek: 27.593 e 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: 142.138 e Ft, ebből az elszámolt értékcsökkenési leírás ösz-

szege: 5.076 e Ft. 

 

AVállalkozási tevékenység ráfordítása 16.778 e Ft, ebből az értékcsökkenési leírás 1.069 e 

Ft. 

 

A Balatonfüredi Yacht Club tárgyi eszközök beszerzésére és felújításra: 9.518 e Ft-ot fordított, 

részletezése a Balatonfüredi Yacht Club székhelyén rendelkezésre áll. 

 

Összesítve 159.082 e Ft összes bevételt, és a 158.916 e Ft összes ráfordítást ért el Balatonfüredi 

Yacht Club a 2017 évben: 

 

166 e 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: 1.098 eFt, melynek fizetési határideje: 2017. május 31. 

 

Fenti adófizetési kötelezettség elszámolása után: 

 

a közhasznú eredmény: -10.649 e Ft 

a vállalkozási eredmény: 9.717 e Ft 

Összesített eredmény: -932 e Ft 
 

  

7.1.4. A Balatonfüredi Yacht Club 2017. 12. 31.-én a következő záró egyenleggel ren-

delkezett: 

 

Banki záró: -9.256 e Ft 

Pénztár záró: 265 e Ft 

Követelések: 9.672 e Ft 

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 3.000 e Ft 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 19.300 e Ft 

 

A 2017 évi adóbevallásunkat, az adótörvény közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályai 

szerint készítettük el, melynek elektronikusan történő beküldésének határideje: 2017. május 31. 

 

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

ban nem állt fent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

7.2 Szakmai beszámoló  

 

7.2.1 A Balatonfüredi Yacht Club jogállása: 

 

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 2017. évben: 

 

A taglétszám:      263 fő 

2017-ban versenyengedélyes versenyző:  155 fő 

Ifjúsági versenyző:     69 fő 

Felnőtt versenyző:     86 fő 

 

A Balatonfüredi Yacht Club versenyzői 2017. évben az utánpótlás osztályokban, az olimpiai 

osztályok többségében és nagyhajós osztályokban versenyeztek belföldön és külföldön egy-

aránt. 

 

 

7.2.3. A Balatonfüredi Yacht Clubfoglalkoztatottjai 2017. évben: 

 

A Balatonfüredi Yacht Clubnak 11 fő főfoglalkozású alkalmazottja volt. Ebből 7 fő a szakmai 

foglalkoztatott. 

 

 

7.2.4. A Balatonfüredi Yacht Club szakmai tervei voltak 2017-ban: 

 

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. 

- 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 évben elért 2. helyezés az Egyesületek Országos Ranglistájának javítása, 

méltó módon való munkavégzés és megőrzés volt a cél. 

- Sikeres hazai és nemzetközi versenyrendezés. 

- Aktív részvétel Balatonfüred város közéletében. 
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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 2017. 

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 2017. évben: 

 

• Március: Hagyományos hóvirág túra (18 fő) 

• Július: Mosoni-Dunán evezés, tábor (16 fő) 

• Október: Szokásos őszi gyalogtúra (30 fő) 

 

7.2.5.2. Vitorlás szakosztály: 

 

A) Táborok: 

A BYC utánpótlás-nevelő program keretében immár 19 éve rendez nyári vitorlás táborokat. A 

kezdetben éves szinten minimum 5 alkalommal rendezett táborokat, melyet mára már az igé-

nyek kielégítése miatt duplájára kellett emelni, így számuk 2015-ben 9 alkalom volt, míg 2017-

ban 10 x 5 napos lehetőség állt a vitorlázás alapjainak elsajátítására,  ahol  vitorlás tanoncok a 

szakmai előadások mellett heti 5x1 órában ismeretterjesztő előadásokat hallgattak környeze-

tükről, a Balatonról. 

Az előadásokat, szakmájukat  jól ismerő előadók mondták el, hogy lehet a legjobban a Balatont 

megvédeni és a lehető legkisebb kárt okozni az ökológiájában. 

Az ismeretterjesztő előadásokon közreműködtek a tihanyi Limnológiai Intézet, a Balatoni Vízi 

Rendészet valamint a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai, és a Bodorka 

Balatoni Vízi világ  Látogatóközpontban kalauzoló szakértők.  

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

ják.  A 13-15 fős, 5 napos táborozások alkalmával az ifjoncok olyan meghatározó impulzusok-

kal – mint például víz, Balaton, szél, sportolás szeretete, környezet megismerés, csapatmunka, 

közösségbe való tartozás, fegyelem, kitartás, önismeret, stb. – találkoznak, amelyek nagy kiha-

tással lehetnek további életükre. 

A helyi, környékbeli iskolákkal fenntartott szoros partneri kapcsolat egyik alappillérét – az éves 

szinten megtartott nyílt nap mellett - a nyári táborok alkotják, mely alapján a vitorlázással való 

megismerkedés első fázisát biztosítják. 

A szakmai előadások és programok mellett a tábor résztvevőit környezetük, a Balaton megis-

merésére és megóvására is ösztönzést kapnak. 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a Balatonfüredi Yacht Club által rendezett nyári táborok 

intergenerációs hatása meghatározó, és az ott kapott ismeretterjesztő és egyéb vitorlázásra spe-

cifikálódott ismeretek mélyen elraktározódnak a fejekben, mert élmények közepette tettek szert 

rá. 

Felnőtt táboraink iránt továbbra is nagyfokú az érdeklődés. 2017-ban az 7 hétvége alatt 50 fő 

vett részt 3 napos táborainkban. Jövőbeni célunk újabb pályázatok írása hajóbeszerzés céljából. 

 

 

B) BYC által rendezett versenyek 2017-ben: 

 

Klubunk a 2017-es szezonban 4 nemzetközi versenyt rendezett. J24 Európa-bajnokság, 22-es 

Binnenyolle Európa-bajnokság, D-One Gold Cup és Laser Európa Kupa került lebonyolításra 

valamint 2 hajóosztályban országos bajnokság. Összességében 12 versenynek adott otthont a 

Balatonfüredi Yacht Club. 

 

 

Verseny ideje Verseny neve 

Április 29-01. J24- Melges 24 flottabajnokság 

Május 06. Tolnay Kálmán László Emlékverseny 

Május 24-28.  Dragon Országos Bajnokság – Németh István 

Emlékverseny 

Május 25-28. D-ONE Gold Cup 

Július 01.   Horváth Boldizsár Emlékverseny 

Július 29-30.  Optimist Csapatbajnokság 

Augusztus 12-13.  Füred Kupa One Design verseny 

Augusztus 19-23. 22-es Binnenyolle Európa-bajnokság 

Augusztus 24-27. J24 – Melges24 országos bajnokság 

Szeptember 01.  Építők Vitorlás Kupája 

Szeptember 15-17. BYC Kupa - Laser Európa Kupa 

Szeptember 24- október 01.  J24 Európa-bajnokság 

 

C) Utánpótlás nevelés 2017-es évben 

 

 Vitorlás Iskola 

 

A 2017-es évben is folytatódott a Vitorlás Iskola programja. 2017. januárjától március 23-ig a 

2015 szeptemberben megkezdett Balatonfüred Vitorlás Iskolai csoport kondicionáló edzései-

nek folytatása zajlott. Az alapozó képzési programban összesen 24 fő sportoló vett részt: 
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2017. március 24 – június 15. között a tavaszi vízi alapozásé és a hajóosztály választásé volt a 

főszerep, amely 21 gyerek részvételével zajlott.  

2017. szeptember 01 – november 05. között az őszi időszakban zajlott a Versenyző előkészítő 

új csapat szervezése (5 fő), illetve a BYC nyári táborokból visszahívottak kiválasztása, csapat 

építése.  

Edző: Sigmond András 

 

 

 Optimist csapat 

 

2017-ben az optimistes gyerekek optimist A és optimist B és optimist C csapatban vitorláztak.  

 

Optimis A csapat:  

 

2017-ben a haladó csapat márciustól szeptemberig vett részt vízi edzéseken, a téli idő-

szakban tornatermi alapozó edzések zajlottak.  

A csapat tagjai: Demjén Olivér, Lackó Dávid, Nagy Bendegúz, Szepessy Anna, Borbás 

Buda, Sigmond Soma, Fodor Ákos, Carra Chiara, Kálmán Kornélia voltak, + Bányai 

Attila, aki saját edzővel készült.  

Az A csapat edzője: Szalontai Bence 

Az optimist A csapat versenyzői hazai vizeken 90 napot töltöttek, míg tengeren összesen 

37 napot vitorláztak edzőtáborban, illetve különféle versenyeken.  

 

Az Optimist A csapatban kiemelkedő eredményeket ért el:  

Nagy Bendegúz:Mediterrán Bajnokság – Ciprus – 8. hely, Optimist Magyar Bajnokság 

– 1. hely, Ifjúsági Magyar Bajnoki cím, OPTIMIST VILÁGBAJNOKSÁG - arany cso-

portban 51. hely, 35. Garda Meeting – 80. hely, 2017 évi ifjúsági ranglista helyezett - 

Optimist ifjúsági kategóriában 6. hely 

 

Carra Chiara Lisa: Optimist Európa-bajnokság – 32. hely, 2017. évi ifjúsági ranglista 

helyezett - Optimist ifjúsági lány 3. hely 

 

Bányai Attila: Laser Magyar Bajnokság - Laser 4.7 U16-os kategóriában 3. hely, 

Optimist Magyar Bajnokság - Serdülő Magyar Bajnoki cím, OPTIMIST 

VILÁGBAJNOKSÁG - az ezüst csoportban 36. hely, 35. Garda Meeting – Optimist – 

128. hely, 2017 évi ifjúsági ranglista helyezett - Optimist serdülő 1. hely 

 

Optimist B csapat:  

 

2017. június 16 – augusztus 30. között zajlott az Optimist B csapat felkészülési és ver-

senyzési időszaka. Az Optimis B csapat 9 fővel 4 edzőtáborban és 6 hazai versenyen 

vett részt a nyári időszakban. A csapat: Bodnár Hanna, Laczkó Sára, Rácz Mihály, Kiss 

Bulcsú, Szűts Péter, Gerendy Anna, Szécsényi Ádám, Korompay Hanga, Fodor Lilla. 

Szeptember 01 – november 05. második versenyszezon, illetve levezető időszak zajlott. 

Edző: Weinber Zsófia  

 

Optimist C csapat: 

Cél a versenyzéssel való megismerkedés, az alapok biztos elsajátítása. A versenyzők 

több hazai megmérettetésen is próbára tették magukat 2017-ben.  

Edző: Sigmond András  
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 420-as csapat 
 

 A 420-as csapat 2 egységből állt a 2017-es évben: 

1. Tóth Soma-Németh Boldizsár 

2. Zámbó Örs-Zámbó Lili 

Az idei év egyik szakmai célja a csapatok felkészítése a hajóosztályváltásra, a skiff hajóve-

zetés alapjainak megtanulása volt.  

 
 

 RS Feva csapat 
 

RS Feva hajóosztályban egy csapat vitorlázott a 2017-es évben. A versenyzők a táborból és 

a suli programból lettek kiválasztva, akikkel elsősorban a páros vitorlázás alapjainak megis-

mertetése volt a cél. 

Engler Gyula – Horváth Gergely 

 

 29er csapat 
29er hajóosztályban 3 csapat vitorlázott a 2017-es évben. A versenyzők a suli program-

ból lettek kiválasztva. A cél a versenyzésbe való bevezetés és az új hajóosztály alapjai-

nak megtanulása volt.  

1. Bartis Hajnalka – Kassai Márkó 

2. Mészely Botond – Kis Kapin Károly 

3. Bathó Nándor – Kulcsár Kavics 
 
 

 Laser csapat 

 

A 2016-es év végén megfogalmazott tervek voltak: 

 - a laseres csapat létszámának megtartása 

 - Kugler Tamás beillesztése a programba, különböző tudás szintek szétválasztása  

 - 4.7 csapat fiataljainak beépítése a csapatba, hazai és nemzetközi eredményesség 

 - radialos fiataljaink felzárkóztatása a hazai mezőnyben 

 - standard osztályban a hazai versenyeken kellő létszám elérése,és a hazai eredményes-

ség 

Laser Standard hajóosztályban Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán ebben az évben is ki-

emelkedően szerepeltek. Benjamin és Jonatán olimpiai felkészülési programot hajtanak 

végre. Ennek eredménye az a remek szereplés, amit ebben az évben is elértek. Példaként 

állhatnak a kezdő fiatalok előtt, hogy ilyen áldozatos munkával hova lehet eljutni.  

 

Vadnai Jonatán: 

 Laser Standard Világbajnokság, Splitben – 37. hely 

 Laser Európa-bajnokság – 14. hely 

 Laser Standard U21 Világbajnokság – 2. hely 

 Laser Standard U21 Európa-bajnokság – 2. hely 

 KIELER WOCHE - 11. hely 

 Laser Standard World Cup Final – 15. hely 

 Delta Lloyd Regatta, Medemblik – 20. hely 

 Hempel Sailing World Championships Test Event – 22. hely 

 Miami Világkupa 2017 – 28. hely 
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Vadnai Benjamin: 

• Laser Standard Világbajnokság Splitben - 17. helyezés 

• Laser Európa-bajnokság - 62. hely 

• Hempel Sailing World Championships Test Event – 27. hely 

• KIELER WOCHE – 14. hely 

• Delta Lloyd Regatta, Medemblik – 12. hely 

• Miami Világkupa 2017 – 26. hely 

 

- a laseres csapat létszámának megtartása 

 

Ez az egyik legnagyobb feladat a számunkra. A felnövő fiataloknak megtalálni azt az edzés és 

versenyzési formát, amiben ők is jól érzik magukat és a club is profitál belőlük. Több verseny-

zőnk is van, aki nem eredményeivel hanem a hozzáállásával és példamutató segítségével volt 

hasznára a Clubnak. 

Ebben az évben sokan váltottak hajóosztályt és még többen jutottak el egy válaszút elé. Az 

érettségi évében nem tudtak eleget vitorlázni, emiatt a versenyeken sem vettek részt és az ered-

ményeik sem voltak az előző évek szintjén. Több olyan eddig kiemelkedő eredményeket elérő 

versenyzőnk is volt, aki nem tudta vállalni az előző évek munkamennyiségét. 

Nagy öröm, hogy sokan és sokat segédkeztek a BYC rendszerében, amikor idejük engedte (tá-

borok, versenyrendezés). 

A Laser osztályszövetség is tett lépéseket a létszámok növelése érdekében. Kétfordulós Laser 

kupát írt ki. Ambiciózus fiataljaink itt is tevékenyen vettek részt a szervezésben és a rendezés-

ben egyaránt. 

Nagy eredmény, hogy a létszámunk nem csökkent, csak az összetétel változott.  

 

- Kugler Tamás beillesztése a programba, különböző szintek szétválasztása 

   

 - 2017-ben a létszám és a tudásbeli különbségek miatt igény mutatkozott egy másik edző 

foglalkoztatására a Clubban. Kugler Tamás volt versenyzőnk személyében láttuk a megoldást. 

Tamást 50 napos programban a kezdőbb vagy átülő versenyzők képzésében, képzeltük el. 

Nagy segítség volt, hogy versenyeken és edzéseken többször is el tudtuk osztani a versenyzőket, 

így több figyelem jutott egy-egy gyerekre. 

 

 -  radiálos fiataljaink felzárkóztatása a hazai mezőnyben 

   

  

 - radial osztályban nagy volt a váltás ebben az évben. Az iskolai elfoglaltságok miatt 

többen is csak minimális programot tudtak vállalni és vitorlázni. Egyedül Zink Leon verseny-

zőnk tudott komolyabb hazai és nemzetközi felkészülésben részt venni. A többiek csak egy-

egy részt vállaltak a programból. 

Az edzéseken is nagyon változó volt a csapat összetétele és létszáma egyaránt.  Az edzések 

látogatása a 90 napos programot vállaló versenyzőknél kifejezetten jónak mondható. 

Voltak versenyek amikor a szélviszonyok is kedveztek a fiataloknak és kiemelkedő volt az 

eredmény.  

Ebben a mezőnyben több felnőtt versenyzőnk is van, akik csak a versenyeken vesznek részt. 

 A fiatalabb többet vállaló versenyzőink viszont még nagyon fiatalok. Előttük még több év van 

ebben az osztályban, ami elegendő lehet folyamatos munka mellett a célok eléréséhez. 

 

 - standard osztályban a hazai versenyeken kellő létszám elérése, és a hazai eredményesség  
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Ebben az osztályban nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy egyáltalán a mezőny létszáma elérje a 

minimális 8 egységet. 18 év felett már más irányokba orientálódnak a versenyzők. A BYC-ben 

2017-ben 4 aktív versenyző volt (a két Vadnai testvér mellett). Ez a hazai mezőny 50-60%. 

Igazán értékelhető versenyük csak a bajnokság és az EC verseny volt. Ott kiválóan szerepeltek 

fiataljaink. 

A kicsi verseny aktivitás ellenére is jó edzéseket vitorláztak a gyerekeink. Motiválták egymást 

és kifejezetten jó hatással voltak egymásra. Ennek a lelkesedésnek a megtartása a cél, és lehe-

tőség szerint több fiatal mozgósítása.   

Ebben a korban már az életre való felkészülés egy másik fázisába lépnek a gyerekek, és mások 

lesznek a prioritások. Ez nálunk is megmutatkozik. Természetesen ők a emellett aktív részesei 

voltak a BYC életének. Versenyek rendezésében és oktatásban is segítséget nyújtottak a Club-

nak.   

 

2017-es év kiemelkedő Laser eredményei 

 
Vadnai Benjamin: -Laser Standard Világbajnokság Splitben - 17. helyezés 

-Miami Világkupa 2017 – 26. hely 

-Laser Európa-bajnokság - 62. hely 

 

Vadnai Jonatán: -Laser Standard U21 Világbajnokság – 2. hely 

 -Laser Standard U21 Európa-bajnokság – 2. hely 

 -Miami Világkupa 2017 – 28. hely 

 

Varga Dániel:   - Magyar Bajnokság std. 1. hely 

 

Haidekker Zita:  - Magyar Bajnokság radial női 1. hely 

 

Edelényi-Szabó Viktor:  - Magyar Bajnokság std. 2. hely 

 

Jámbor Attila:  - Magyar  Bajnokság std. 3. hely 

 

Kis Kapin Karina: - Magyar Bajnokság laser 4.7 női  1. hely 

   

Vida Róza:  - Magyar Bajnokság laser 4.7 női  2. hely 
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KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK 2017 

 

Nemzetközi eredmények:  

 

Oroszlán Gábor  

 SOLING Világbajnokság – 1. hely  

Rauschenberger Miklós 

 J/24 és Melges24 Nyílt Magyar Országos Bajnokság, 2. hely a JUKEBOX kormányo-

saként 

 J/24 Európa Bajnokság, 4. hely a JUKEBOX kormányosaként 

 67. Centomiglia, a THE RED kormányzásával abszolút 3. hely  

Hercsel Erik 

 J/24 és Melges24 Nyílt Magyar Országos Bajnokság, 10. hely a Django kormányosa-

ként 

Varga Lajos 

 67. Centomiglia- a NELSON Flottalízing fedélzetén, kategóriájában szerzett 2. hely. 

 

dr. Varjas Sándor 

 SOLING Világbajnokság -  6. helyezett 

 

Németh Péter 

 SOLING Világbajnokság - 7. hely 

 

Vadnai Benjamin 

 Laser Standard Világbajnokság Splitben - 17. helyezés 

 Laser Európa-bajnokság - 62. hely 

 Hempel Sailing World Championships Test Event – 27. hely 

 KIELER WOCHE – 14. hely 

 Delta Lloyd Regatta, Medemblik – 12. hely 

 Miami Világkupa 2017 – 26. hely 

 

Vadnai Jonatán 

 Laser Standard Világbajnokság, Splitben – 37. hely 

 Laser Európa-bajnokság – 14. hely 

 Laser Standard U21 Világbajnokság – 2. hely 

 Laser Standard U21 Európa-bajnokság – 2. hely 

 KIELER WOCHE - 11. hely 

 Laser Standard World Cup Final – 15. hely 

 Delta Lloyd Regatta, Medemblik – 20. hely 

 Hempel Sailing World Championships Test Event – 22. hely 

 Miami Világkupa 2017 – 28. hely 
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Weinber Zsófia  

 Asso 99 Európa-bajnokság - 5. hely az EQUILOR legénységének tagjaként 

Szécsényi Bálint 

 Asso 99 Európa-bajnokság - 5. hely az EQUILOR legénységének tagjakén 

Szamódy Tamás 

 Waszp International Games - 12. hely 

Cserép Csaba 

 49er Osztrák Bajnokság – 1. hely 

Cserép Csongor 

 49er Osztrák Bajnokság – 1. hely 
 

  

Optimist:  

 

Bányai Attila: Optimist Magyar Bajnokság - Serdülő Magyar Bajnoki cím 

Ranglista: Bányai Attila összetett serdülő 1., Nagy Bende ifjúsági 6. hely 

Bányai Attila: legjobb serdülő optimist versenyzőnek járó díj, a Dulin Jenő díj 

Attila az alábbi 2017-es eredményei alapján bizonyult a legjobbnak: 

 2017. évi Optimist Országos Bajnokság abszolút győztese 

 Laser Magyar Bajnokság - Laser 4.7 U16-os kategóriában 3. hely 

 Optimist Magyar Bajnokság - Serdülő Magyar Bajnoki cím 

 OPTIMIST VILÁGBAJNOKSÁG - az ezüst csoportban 36. hely 

 35. Garda Meeting – Optimist – 128. hely 

 2017 évi ifjúsági ranglista helyezett - Optimist serdülő 1. hely 

Nagy Bendegúz: Optimist Magyar Bajnokság – 1. hely, Ifjúsági Magyar Bajnoki cím 

 

Laser:  

 

Utánpótlás bajnokság 

Laser Standard: Varga Dániel 1. hely, Jámbor Attila 3. hely (U21 1. hely), Edelényi-Szabó 

Viktor 2. hely 

Laser Radial: Női 1. hely – Haidekker Zita, 7.hely – Almási Zsombor 

Laser 4.7: Kis Kapin Karina – női bajnok, Vida Róza - női 2. hely 

 

 

Ranglista verseny eredményei:  

Laser Standard: Edelényi-Szabó Viktor 1. hely,  

Laser Radiál: Almási Zsombor: 1. hely, Zink Leon: összetett ranglista U17 3. hely 

Laser 4.7-es: Héjja Marcell: 3,4,4 hely, Vida Róza: összetett ranglista női 1 hely, Kis Kapin 

Karina: összetett ranglista női 3 hely, Novák Dorka: összetett ranglista női 4. hely 

 

Kékszalag: 

Oroszlán Gábor - 1. hely a Litkey Farkas vezette Festipay legénységének tagjaként 

Váradi Szabó János - 4. hely az Eurovit kormányosaként  

Scharf Máté - 3. hely a Black Jack legénységének tagjaként 

Petheő Tamás - 4. hely az Eurovit legénységének tagjaként 
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Rauschenberger Miklós - 7. hely a The Red / Team Quantum Hungary kormányosaként 

Gulyás Kovács Gergely - Yardstick I/1 kategóriában 1. hely, az Essentia Team Holding kor-

mányzásával 

Hercsel Erik - J/24 kategóriában 2. helyezett a Django kormányosaként  

 

MOL – TBS Egyszemélyes Balatonkerülő Verseny: 

1.Varga Lajos 

9. Keller András 

 

Országos Bajnokság eredményei:  

Kalóz: 

Dr. Varjas Sándor – Kutassy László: Kalóz Magyar Bajnokság – Zeppelin Kupa – 3. hely 

 

J24: 

Rauschenberger Miklós: 2. hely a JUKEBOX kormányosaként 

 

X35: 

•Gerendy Zoltán, Baráth Gábor, Kelecsényi Péter, Kelecsényi Gábor, Bartos Zoltán: SEIKO 

NAGYDÍJ – NAGYHAJÓS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG II. FORDULÓJA, X35 hajóosztály-

ban 2. hely a HAM-LET kormányosaként 

 

ASSO99 

•Weinber Zsófia, Szécsényi Bálint: Asso 99 Európa-bajnokság - 5. hely az EQUILOR legény-

ségének tagjaként 

 

8MOD: 

Oroszlán Péter: Nagyhajós Magyar Bajnokság – az American Viper Crew kormányosaként - 

1. helyezés  

 

 

Sportdiplomácia: 

 

Böröcz Bence nemzetközi bíróként tagja volt a riói Paralimpiai játékok vitorlás bírói csapatá-

nak. 

 

Részt veszünk a „Bejárható Magyarország Program” megvalósítási feladataiban. 

 

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

tület delegáltja 

Hercsel Erik: Magyar J-24 Osztályszövetség elnöke 

Johan De Jonghe: 29er Osztályszövetség elnök 

Csoltó Ákos: Melges24 Osztályszövetség elnök 

Csernussi Gábor: MVSZ Technikai bizottság vezetője 

Csomai József: Laser osztályszövetség elnökségi tag, MVSZ versenysport bizottsági tag 

Pataki Attila: Nemzetközi DN osztályszövetség alelnöke 

ifj. Pataki Attila: DN Osztályszövetség elnök 

Böröcz Bence: MVSZ versenybíró bizottság tagja, nemzetközi bíró, a World Sailing Q&A 

Bizottságának tagja 

Baráth Gábor: 470-es osztályszövetség elnökségi tag, MVSZ Versenysport Bizottság tagja. 

Szalontai Bence: Optimist Osztályszövetség elnökségi tag. 
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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. FINA VB,  

 

  

Balatonfüred, 2017. március 18. 

 

                                                                                        _________________ 

Gerendy Zoltán 

elnök 

Záradék: 

 

Ezt a közhasznúsági jelentést a Balatonfüredi Yacht Club 2018. április 21.-én megtartott évi 

rendes Közgyűlésén a /2018.04.21.) számú közgyűlési határozatának megfelelően került elké-

szítésre illetve jóváhagyásra. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: 2017. évi mérleg, eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 


