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A Balatonfüredi Yacht Club tavaly ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. A nagy múltú 
Club hazánk első és ezáltal a legrégebbi vitorlás egyesülete. 

150 év alatt rengeteg átalakuláson, több névváltozáson is átesett, egy valami azonban sosem 
változott, a vitorlássport és a Balaton szeretetének és tiszteletének megosztása. 

Amit az elődök 150 éve elindítottak, kisebb változásokkal ugyan, de töretlenül fejlődött. 
Mára a Club a hazai vitorlássport egyik vezetőjévé vált, de nemzetközi szinten is 
folyamatosan képviseli Balatonfüredet illetve a Balatont, ezzel hozzájárulva a környék és a tó 
nemzetközi ismertségéhez. A Club tagjai közül többen is olimpikonok, versenyzői több világ 
és európai eseményről tértek vissza eredményesen. A BYC számos európai és 
világbajnokságot rendezett, melyek egyaránt biztosították a téli és nyári Balaton hírét. 

Ez a Club a hosszú évtizedek során, a hagyományőrzés mellett, mindvégig szem előtt tartotta 
a folyamatos fejlődés fontosságát, az újabb sportoló generációk nevelését és támogatását. 
Ifjúsági sportolókat képez, utánpótlása országosan a legjobban között van és külföldön is 
szép eredményeket ér el: a gyerekek között olimpikonok, világ- és Európa bajnokok is 
vannak. A nyári gyerektáboraiban minden évben több száz gyerek ismerkedik meg a 
vitorlázás alapjaival, új ismereteket szereznek a környezeti értékekről, a 
környezetvédelemről. 

Az egyesület a kulturális programok mellett a közösségi élet ápolását is folyamatosan szem 
előtt tartja. Klubtagjainak változatos és sokszínű, közösségépítő programokat szervez. A 
jubileumi programsorozatának keretében rajzpályázat meghirdetésével közel száz olyan 
gyereket is megszólított, akiknek korábban nem volt kapcsolatuk a vitorlásélettel. Az 
elkészült pályaművekből kiállítás is nyílt, az első helyezett alkotások pedig képeslap 
formájában a városi múzeumban megtekinthetők és megvásárolhatók. 

A BYC komoly sportdiplomáciai tevékenységet is folytat, tagjai közül többen nemzetközi 
vitorlás szervezetek vezetőségében tevékenykednek, de képviselőik dolgoznak az Európai 
Vitorlás Szövetségben, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségében, az MVSZ különböző 
bizottságaiban, valamint megyei szinteken is. Az egyesület fiatal edzőket foglalkoztat, akiket 
folyamatosan segít a szakmai továbbképzésben. 

A Club a sportélet és szabadidős tevékenységek népszerűsítésével elősegíti, hogy a Balatonra 
érkezők minél több időt töltsenek el a térségben, ezzel hozzájárulva a magyar turizmus 
fejlődéséhez. 

 


