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KÉRDŐÍV ÖSSZESÍTÉS
BYC TAGSÁGI ELÉGEDETTSÉGI 

FELMÉRÉS 2019

A kitöltött és feldolgozott kérdőívek 
száma: 36 db
(tavaly: 56 db)



1. Milyennek ítéled meg a BYC-be történő bejutás felügyeletét, a beléptetés 
szigorúságát?
tavaly: 3,5/5
idén: 3,72 / 5

Egyéb észrevétel, javaslat:
• Szerintem lehetetlen kezelni a külön autós és külön személyes beléptetést. 
• Szigorítani kellene a bejutáson. A versenyek alkalmával csak a hajók le ill. felrakásáig 

lehessenek ott nem parkoló bérlettel nem rendelkező gépkocsik.
(lakóautókat nem kellene beengedni. A parkolóhely hiánya esetén a parkolási engedéllyel 
rendelkezők kapjanak bérletet a mélygarázsba. Elgondolkodnék a parkoló bérletek 
korlátozásán (Pl. klubtagok élveznének elsőbbséget)

• A kártyás működéssel, akár a portaszolgálat is megszüntethető.
A kártyák helyett jó lenne proxi kulcs! A kártya kezelése nehézkes, tárolása stb. 
Személybejárón az megy be aki akar. Hasznos lenne egy biztonsági terv. Amúgy a Club 
biztonságos, tagok, látogatók figyelnek egymásra!

• Parkoló foglaltsági rendszer kiépítése. Ezt a Sagemcom szívesen megcsinálja. (a kamion 
parkolókhoz hasonlóan, de mobilon is lehetne látni, pl: a WEB-oldalon)

• Felügyelet általában van. Szigorúság helyett inkább barátságosságról lehet beszélni.



2. Egyetértesz-e, hogy a bejutáson még szigorítsunk?
tavaly: 70,3% igen, 29,7% nem
idén: 69,4% igen, 30,6% nem

Egyéb észrevétel/javaslat:
• A személy bejárónál is működhetne a kártyás rendszer!
• Amennyiben a Silver kapura is vonatkozik lenne értelme, sajnos az a 
tapasztalat , h a kiskaput sokszor kitámasztják.
• De csak okosan.
• Nem szigorításra, hanem átszervezésre van szükség. Az teljesen rendben 
van, hogy a klubtagoknak és hozzátartozóiknak nem kell mindig igazolni 
magukat, de a portás állítsa meg az általa nem ismert embereket a kapunál.
• Át kell helyezni a személybelépést az épület végére
• Szíveses kidolgozom a teljes vagyonvédelmi koncepciót
• Nem kell honvédség, de 1 kártyásra 5 helló, jöttem jut.



3. Mennyire vagy elégedett a BYC klubház és 
kapcsolódó helyiségek működésével?
tavaly: 4,18/5
idén: 4,25 / 5 

Egyéb észrevétel, javaslat:
• Egy fedett kerékpártároló jó lenne. 
• Előfordul, hogy már viszonylag" korán reggel " :) (nincs 

meleg víz (9-10 óra). 
• Keveset használom, nem tudom igazán megítélni.
• Számomra nagyon hiányzik egy jó büfé.
• Én csak a WC-t használom. Csúcsidőben egy éjszakai 

takarítás is elkelne. Sajnos!



4. Mennyire vagy elégedett a BYC kikötőhely 
szolgáltatásaival?
tavaly: 4,22 / 5
idén: 4,72 / 5

Egyéb észrevétel, javaslat:
• Irtsák ki a nádat a kavicsos sólya mellett, mert alig 

lehet megfordítani a hajókat.
• Teljesen rendben van.
• Áramvételi lehetőségen bővíteni szükséges. Minden 

flott, technikai háttér kiváló!
• Nekem tökéletes, a hangulat jó bár a cölöp korhad.



5. Mennyire vagy elégedett a kikötőhöz tartozó kollégák 
munkájával, hozzáállásával, munkaidejével?
tavaly: 4,42 / 5
idén: 4,61 / 5

Egyéb észrevétel, javaslat:
• Kikötőmestereket néha úgy kell vadászni.
• Baráti a hangulat és kapcsolat.
• Alapvetően nekem mindig mindenben, mindenki segített 
ez idáig.
• Maximálisan!
• A vendégek kezeléséről nem tudok, remélem az is jó.



6. Mennyire vagy elégedett a büfé szolgáltatásaival?
tavaly: 2,57 / 5
idén: 2,72 / 5

Egyéb észrevétel/javaslat:
• Túlárazott, minimális kínálat.
• Sajnos ez évben sem sikerült a tagok számára elfogadható büfét szolgáltatni, illetve megfelelő 

üzemeltetőt találni. Meg kellene próbálni egy saját üzemeltetést ehhez passzoló árakkal.
• Évek óta vállalhatatlan az ár/érték arány, a kínálat és a rövid nyitva tartás. Teljes koncepcióváltás 

szükséges. Ha nem megoldható, akkor zárjuk be a büfét, legyen helyette egy profi közösségi 
konyha... 

• Sportoláshoz megfelelő ételekkel is kéne szolgálni, hosszabb nyitva tartás, olvashatóbb étlap, 
gyorsabb kiszolgálás.

• Évek óta problémás. Idén már alakult valami, de sajnos a nyitva tartás miatt végül egy zsák fos lett 
idén is.

• Egészségesebb étlap kellene.
• Lehetne kicsit hosszabb nyitva tartás, ősszel szinte egyáltalán nem volt nyitva. 
• Gazdaságosan nehezen üzemeltethető.
• Ez kritikán aluli!
• Választék bővítése és a kiszolgálási sebesség növelése lenne szükséges.
• Keveset van nyitva.
• Ez lehetne a clubélet kovásza. Legyen nyitva sokáig. Hosszú távon a clubtagoknak és a clubnak is 

megtérül.



7. Mennyire vagy elégedett a büfé áraival?
tavaly: 2,81 / 5
idén: 2,97 / 5

Egyéb észrevétel/javaslat:

• Az árak és a szolgáltatás színvonala köszönő viszonyban sincs egymással.

• A mennyiséghez és minőséghez viszonyítva drága

• No comment!

• Ezt a saját pénztárcámhoz mértem, de a fiataloknak drága.

• Drága a fiataloknak.

• Csak kávét, fröccsöt és sört ittam. Világszínvonalú árak.



8. Mennyire vagy elégedett a BYC sport- és oktatási 
szolgáltatásainak színvonalával?

• tavaly: 4,51 / 5

• idén: 4,72 / 5 

Egyéb észrevétel, javaslat:

• Picit lehetne családiasabb a képzés.

• Csak érintőlegesen ismerem, de kötelező válaszolni.



9. Mennyire vagy elégedett a BYC belső kommunikációjával?

tavaly: 4,3 / 5

idén: 4,52 / 5 

Egyéb észrevétel/javaslat:

• Aki nincs facebook-on, az nehezen jut friss információkhoz.

• Perfect!

• A büfé, az "agora" lenne a megoldás. Az interneten úgynevezett "információ" 
terjed, de az a jelsorozat ami nem egy már előzőleg felmerült kérdésre ad 
választ az csak zaj, szemét.



10. Mennyire vagy elégedett a BYC belső 
rendezvényeivel, klubéletével?
tavaly: 4,07 / 5
idén: 4,3 / 5
Egyéb észrevétel, javaslat: 
• Remek családi hangulat.
• Lehetne több
• Havi 1 fix BYC-eseknek is szóló rendezvény kéne június-

július-augusztus-szeptemberben, előre meghatározott időben, 
legalább éjfélig a nyáron.

• Még igazán nincs tapasztalatom.
• Jó
• Sajnos saját tapasztalatom alig van, de a visszajelzések és 

utóbeszélgetések alapján jó híre van a klubéletnek.



11. Milyen programok érdekelnének a BYC-
ben?

• Közösségi, csapatépítő programok

• Hajó bemutatók

• Nagyhajós versenyek ifjúsági csapatoknak

• Sportbeszámolók jelentős eseményekről

• Több tagsági esemény

• Sütögetés, bográcsozás



12. Véleményed szerint mely területen szükséges 
fejlődnie klubunknak?

• Büfé szolgáltatások
• Klubélet, közösségi programok
• Közös konyhával
• Meg kellene találni az egyensúlyt a 

versenyrendezés miatti kikötő terhelés és a 
bérlők klub tagok érdekei között.

• Fedett kerékpártároló, esetleges bográcsozó 
hely kijelölése.

• Szponzorok szerzése, kommunikáció, stb.



13. Részt vennél-e partnereddel egy zártkörű, 
BYC-es Bálon?

• Igen 38, 8 %

• Nem 30,7 %

• Nem tudom 30,5%

Az estély tervezett időpontja: 

2020. február 21. péntek



14. Használnád-e a klub létesítményeit magán 
célú rendezvényekre? Kérjük, írd meg rövid 
javaslataidat.

• Igen 66,6%

• Nem 11,1%

• Talán 22,3%



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

tavaly: 

• 83,33 % igen

• 11,11 % nem 

• 5,56 % talán

idén:

• Igen 38,8%

• Nem 11,1 %

• Talán 50,1 %



16. Milyen terméket látnál szívesen a BYC 
hamarosan induló webshopjában?

• vitorlásfelszerelések
• vízhatlan BYC-es mappa hajós papíroknak 
• jó minőségű ruházati termékek: sapka, mellény, 
kabát, rövid-és hosszúujjú pólók

• hasznos kiegészítők



Köszönöm a figyelmet!


