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1 Vezetői összefoglaló
A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat megállapította a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretét. A döntés szerint a Magyar Vitorlás Szövetség (továbbiakban:
MVSZ) - más országos, turizmussal is foglalkozó szervezetekhez hasonlóan (pl. Magyar Kajak-Kenu Szövetség)
és velük együttműködve - önálló pályázatot nyújt be az aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztésére. A pályázat pozitív elbírálása esetén az MVSZ európai uniós támogatásban részesülhet.
Az MVSZ a magyar vitorlázás átfogó civil szervezete.
Az elmúlt évtizedben a vitorlázás közép és hosszú-távú stratégiájának megfelelően (Festetics-program:
www.sailing.hu/egyebek/piac/festetics-gyorgy-program/486622) az MVSZ és tagszervezetei létszámában
bővítik a túravitorlázók közösségét, és ennek megfelelően szélesítik a kikötői szolgáltatásaikat, az új igényeknek
megfelelően. Az MVSZ Festetics-fejlesztési stratégiájában kiemelt feladatként jelenik meg az aktív turisztikával
kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése és az aktív szabadidős rendezvények szervezése. E stratégiában
megfogalmazott céljaink azonosak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) „7.1.2-15.
- Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának” című pályázat célkitűzéseivel.
A Balaton (Siófok, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonföldvár, Tihany, Gyenesdiás, Ábrahámhegy,
Keszthely, Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi, Fonyód, Balatonfűzfő) és az egyéb tavak (Fertőrákos, Fertő-tó,
Agárd, Velencei-tó, Sarud, Tisza-tó, Orfű, Orfűi-tó és Hejőkeresztúr, Nyékládházi-tavak) kikötőinek
fejlesztésére benyújtott konzorciumi pályázatunk célja a következő:
• minél több magyar és külföldi vendég használja túravitorlázás közben a Pályázat keretében kialakítandó
aktív turisztikai hálózat kikötőit,
• minél többen látgassák meg a kikötők környékének turisztikai attrakcióit,
• vegyenek részt a szervezett programokban, és töltsenek minél hosszabb időt a már ismert és a turisztikai
térképre még csak most felkerülő helyszíneken.
Minél több turista ismerkedjen meg a vitorlázás, országjárás, történelmi helyek és kulturális és tematikus túrák
nyújtotta komplex élménnyel. Az új típusú turisztika egyik fontos alapelvét szem előtt tartva a kiemelt kikötők
biztosítják a más járásmódokba (természetjárás, lovas turizmus, túrakerékpározás, túrakenuzás) való
bekapcsolódás lehetőségét is. Kiemelt célunk, hogy a hálózat egyes kikötőinek helyben élő lakossága,
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalkozói közössége is érezze a megnövekedett turizmus pozitív gazdasági
hatásait.
A fejleszteni kívánt hálózat kikötőinek földrajzi elhelyezkedése következtében az ország 11 megyéjében elérhető
lesz a vitorlázás a turisták számára. A fejlesztés megvalósítása következtében a magyar népesség fele számára
elérhető a vitorlázás, mely nagyságrendi növekedést jelent az eddigiekhez képest.
A Pályázat megvalósításának időszaka 2016. július 1 - 2017.december 30. (fizikai befejezés), 2017. december 31.
pénzügyi befejezés
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Jelen Stratégiát a megvalósítást, nyomon követést és értékelést követően legkésőbb az ötödik évben
felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat akkor szükséges korábban, ha bármely, a megvalósítás kapcsán lényeges, külső
körülmény hamarabb megváltozik.
A támogatást igénylő konzorcium összesen 799 997 300 forint támogatást igényel. A konzorciumi partner a
Magyar Vitorlás Akadémia NKft. (a továbbiakban: Akadémia.

A pályázat keretében 18 kikötőhöz

kapcsolódóan valósul meg Pályázatban meghatározott fejlesztési tevékenység.

2 Bevezető
A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) a magyar vitorlázás országos szervezete. Fő célunk, hogy a vitorlázás
népszerűségét motivációként alkalmazva nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte, minél több turista

kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében a számára vonzó turisztikai célokat úgy keresse föl, hogy a
vitorlázva járja tavainkat, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit. E cél megvalósítása okán az elmúlt
tíz esztendőben jelentős fejlesztést és, a közösség tagságát illetően, szignifikáns bővülést ért el a túravitorlázást,
mint az aktív szabadidős tevékenységet népszerűsítő szervezet. Az MVSZ 2012-ben kialakított fejlesztési
koncepciója (Festetics-program) szerint a „külső tagság” intézményének bevezetése következtében kialakuló
létszámbővülés maga után vonja a túravitorlázás iránti, valamint a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások iránt
igény megnövekedését is.
Jelen Stratégia elkészítésének indoka a 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő döntés, mely
szerint több civilszervezet, köztük a Magyar Vitorlás Szövetség, mint a hazai turizmus és a túravitorlázás
népszerűsítése keretében jelentős munkát végző szervezet, európai uniós támogatásban részesülhet. A fenti
döntés szerint jelenlegi elsődleges célunk az aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése.
Célunk, a fejlesztés megvalósításával, hogy a kialakítandó turisztikai hálózat üzemeltetésével hozzájáruljunk
a természetben megvalósuló, környezetbarát, fenntartható szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatának
létrehozásához, jelen Stratégiával pedig az, hogy az MVSZ hatáskörébe utalt támogatás tervezett
felhasználásának megvalósítását bemutassuk. Ezt a feladatot a megvalósításban résztvevő konzorciumi
partnerrel, a közreműködő és együttműködő szervezetekkel összhangban, közös tervezést és egyeztetést
követően, a Felhívás elvárásait követve valósítjuk meg.
A Balaton és az egyéb tavak turisztikai célú vitorlázásának átfogó fejlesztését megvalósító konzorciumi
pályázatunk célja, a fentiek mellett, hogy a vitorlázás minél népszerűbb járásmód legyen a turisztikában, és a
fejlesztésben résztvevő kikötők aktív hálózatot alkossanak az ország bejárhatóságát tekintve. Eszerint olyan
túrázókat is megismertetnénk a vitorlázással, mint aktív szabadidős tevékenységgel, akik nem a túravitorlázás
professzionális gyakorlata felől közelítik meg a járásmódot, hanem pusztán aktív részesei kívánnak lenni egyegy vitorláson megtett kirándulásnak, vagy elsajátítják a járásmód alapjait egy-egy táborban. A Balaton mellett
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az egyéb tavak (Fertő-tó, Tisza-tó, Velencei-tó, Orfűi-tó, Nyékládházi-tavak) eszközfejlesztése során alkalmassá
kívánjuk tenni a kikötőket olyan események befogadására, amelyeken pl. a fiatal generáció is részt tud venni,
úgymint vitorlás és egyéb tematikus táborok, találkozók, melyek során egyúttal a járásmód gyakorlásával is
ismerkedhetnek. Ezzel az olyan kikötőket is turisztika desztinációkká alakítjuk, amelyek korábban turisztikai
szempontból ismeretlen helyszínek voltak, nem szerepeltek az ajánlott turisztikai attrakciók térképén. A
projekthelyszínek különböző adottságainak kihasználása lehetővé teszi, hogy minden korosztály számára
közvetlenül megteremtsük Magyarország 11 megyéjét illetően a biztonságos bejárhatóság, a megismerés
lehetőségét. Gerinchálózataink integrálódnak a meglévő turisztikai kínálatba (Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó,
Fertő-tó, Orfűi-tó, Nyékládházi-tavak)
Egy-egy turisztikai desztináció vonzása és a kialakítandó új vagy fejleszteni kívánt, már meglévő
megállóhelyek modernizációjakor prioritást élvez a GINOP-program másik fontos alapelve, miszerint a helyi
attrakciók vonzása, valamint az intermodális tevékenységek gyakorlásának lehetősége következtében
növekedjék a turisták által a helyszínen töltött vendégéjszakák száma/költések nagysága, emelkedjen a
helyi vállalkozások – együttműködők és a fejlesztésben direkt módon részt nem vevők - jövedelemtermelőképessége. A fejlesztés következtében megvalósuló jövedelembővülés direkt módon a helyi
önkormányzatokra is pozitív hatást gyakorolhat.
Stratégiánkban rögzített célok a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 7.1.2 -

15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című Felhívás céljaival megegyeznek. A
Stratégiánk másik alapgondolata, a különféle járásmódok (túrakenuzás, kerékpározás, természetjárás,
túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolása és megállóhelyeik aktív hálózattá alakítása, a vitorlázás távlati
koncepciójának szintén integrált része. Valljuk, hogy a fejlesztés fókuszpontja – a turisták által a desztinációik
eléréséhez aktívan használható intermodális megállók/kikötők hálózatot formáló rendszerszere - maga
minőségileg több, mint az elemek együttesének halmaza.
A projekt megvalósítására a támogatást igénylő konzorcium 799 997 300 Ft támogatás felhasználására pályázik,
amely összeg nem tartalmazza az egyéb balatoni infrastrukturális fejlesztéseket. Ezen összeg országosan az
eszközbeszerzési elemeket tartalmazza. Az Balaton-környéki fejlesztések ezt a két területet teljesen külön
kezelik, azért tartjuk fontosnak mi is hangsúlyozni: az infrastrukturális fejlesztésben a balatonfüredi kikötő és
közvetlen környezete vesz részt, míg a GINOP-7.1.2-15 projekt keretében az eszközbeszerzés valósul meg.
Az MVSZ célja az, hogy a régebben a túravitorlázás mellett elkötelezettek és a vitorlázásban, mint
járásmódban újonnan bekapcsolódók, akiknek elsődleges célja az ország turisztikai célpontjainak meglátogatása,
ne különüljenek el egymástól, így ez segíti az új vitorlázó közönséget a beilleszkedésben. Azaz, igazodási
pontként a Szövetség ad minőségbiztosítást (Horgonyos - egységes - minősítési rendszer) és szervezési,
hozzáférési és információs segítséget a turizmus és kapcsolódó szolgáltatások területén (kikötők, hajó és
felszerelés-bérlés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások). A program fejlesztései által nemcsak a látogatók száma
és a költések összege nő, hanem a szezonális ingadozásokat nivelláljuk, a szezon hosszát az egyéb turisztikai
attrakciók kínálatával megnöveljük.
6

Jelen Stratégia keretében azon Balaton melletti és az egyéb tavak kikötői vesznek részt, melyek a
Felhívásban megjelent feltételeknek megfelelnek. Balaton: Balatonfüred, Csopak, Tihany, Keszthely,

Ábrahámhegy, Fonyód, Alsóőrs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonföldvár, Balatonkenese,
Gyenesdiás és Siófok; egyéb tavak: Sarud (Tisza-tó), Fertőrákos (Fertő-tó), Agárd (Velencei-tó), Orfű
(Orfűi-tó) és a Nyékládházi-tavak. A kiválasztási folyamatban hangsúlyt helyeztünk az intermodalitás
szempontjára. A Balatonon kívüli egyéb tavak kikötői különösen alkalmasak arra, hogy ott a túravitorlázás
alapismereteit biztonságos módon elsajátítsák, gyakorolják – akár táborok keretében is- azok a turisták, akik
először találkoznak a járásmóddal.
Stratégiánk elkészítésekor a pályázati útmutató előírásait követtük.

Magyar Vitorlás Szövetség

I.

Helyzetelemzés

3 A termék kialakítása
3.1 A hálózatot alakító attrakciók és az azt kiegészítő turisztikai szolgáltatások bemutatása,
jelezve az érintett célcsoportokat
A turisztikai attrakció kiválasztása, a kiegészítő/tartózkodást meghosszabbító attrakció és a kapcsolódó
szolgáltatások leírása az érintett célcsoportok vonatkozásában
A Magyar Vitorlás Szövetség szándéka szerint a fejlesztés első fázisaként a Balaton partján és a Balaton környéki
és egyéb tavak partján található kikötőket kívánja a fentebb megfogalmazott céloknak megfelelően fejleszteni.
A fejlesztésben résztvevő kikötőket az MVSZ két csoportra osztotta funkciójuk alapján. Ezeket a funkciókat a
természeti adottságok határolják be: a klasszikus vitorlázáshoz szükséges természeti feltételek korlátozások
nélkül csak a Balatonon adottak, részben adottak a Fertő-tavon. A tervezett fejlesztéseket az alábbi ábra szerint
határoztuk meg:
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A jelenlegi programban a következő Balaton-parti vitorláskikötők (12/9) vesznek részt:
•

Balatonfüred

•

Csopak

•

Alsóőrs

•

Balatonalmádi

•

Balatonfűzfő

•

Fonyód

•

Siófok

•

Balatonföldvár

•

Keszthely

•

Ábrahámhegy

•

Tihany

•

Gyenesdiás

•

Balatonkenese

Balatonon kívüli egyéb vízterületek:
•

Pécsi-tó - Orfű

•

Fertő-tó – Fertőrákos

•

Velencei-tó – Agárd

•

Tisza-tó

•

Nyékládházi-tavak – Hejőkeresztúr

Céljaink szerint kettős mozgatást valósítanánk meg a célcsoportok vonatkozásában: a jelenleg is vitorlázókat
motiválnánk a szárazföldi látványosságok megtekintésére, az elsősorban túrázókat – akár gyalogosan, akár
8

kerékpáron, akár lovon közlekedőket – pedig késztetnénk a vitorlázásra. Így a vitorlázás nem korlátozódik
„csak” a vízi aktív tevékenységre, nem öncélú, sőt a szárazföldi attrakciók meglátogatása és a turisztikai
szolgáltatások igénybevételével, fogyasztással bővülnek a helyi igények. Ezzel is pozitív gazdasági hatást
gyakorolnak a helyben lakók üzleti, közösségi életére is.
A hálózat elemeit alkotó kikötők kiválasztásánál a pályázati útmutatóban meghatározott feltételek mellett
alapvetően további szempontokat is meghatároztunk:
•

Van-e a fejleszteni kívánt kikötőben vendéghajók számára kikötőhely?
Ahhoz, hogy egy helyszínt kikötővé minősítsenek, nagyon szigorú szakmai előírásoknak kell megfelelni,
melyet az adott kikötő már teljesített, tehát ezekre nem térnénk ki külön. Elengedhetetlen azonban a
vendégkikötők elérhetősége. Könnyen belátható, hogy amennyiben nincs olyan szabad kikötőhely,
amelyet nem foglalnak el a helyben tartott hajók, csak akkor van lehetőség a turisztikai/szabadidős céllal
használt hajók időszakos ott tartózkodására, illetve a fejlesztés eredményeként megjelenő eszközök/hajók
stb. béreltetésére, tárolására, javítására, karbantartására.

•

A vendégek és hajók szükségleteinek kiszolgálására már fejlesztés kezdetén minél több
szolgáltatás álljon rendelkezésre a kikötőben/megállóhelyen, minél több szegmens találja meg
a célcsoportok vonatkozásában a számára szükséges feltételeket (családbarát, többgenerációs
vitorlázók, nagyobb kényelmet biztosító szolgáltatások stb.).
A célcsoportok mindegyike számára, valamint az intermodalitás megvalósulása esetén is alapvető, hogy
milyen szolgáltatások érhetőek el a hálózat egyes elemei esetén. A kínált szolgáltatások kiválasztásakor
lényeges, hogy a megállóhely elsősorban turisztikai célokat szolgál-e vagy a túravitorlázás járásmóddal
ismerteti-e meg a turistákat, van-e már intermodális kapcsolódás. (Körbefutó kerékpárút a Balaton és a
Fertő-tó körül; jelzett turisztikai útvonalak) A hajók alapvető javítását, karbantartását szolgáló és a
vendégek kényelmét biztosító szolgáltatások minimális megléte és bővíthetősége feltétel volt. Adódóan a
járásmód gyakorlásához szükséges alapvető követelményekből, a „vízparti település” kategória
feltételeinek mind a Balaton-parti kikötők, mind pedig az egyéb tavak kikötői megfelelnek.

•

Van-e a kapcsolódó szárazföldi területen elegendő turisztikai attrakció, mely a vitorlázás mellett
szárazföldi desztinációként is vonzó a közönség számára, valamint az ott tartózkodás
meghosszabbítására is alkalmas?
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Minden célcsoportunkat vonzó, az ott tartózkodásukat meghosszabbító szárazföldi turisztikai
(történelmi, kulturális, művészeti és/vagy természeti) attrakció – beleértve a programokat is - megléte
elvárás volt a válogatás során. Amennyiben olyan attrakciók is vannak, melyek más járásmódokkal
érhetőek el, az előnynek minősült. A helyszínek a Balaton-parti településeknél minden esetben mindkét
típusú turisztikai attrakció megtalálható. Az egyéb tavak esetében nem volt alapvető elvárás mindkét
attrakció megléte, azonban ezek a helyszínek specifikus adottsággal rendelkeznek: a falusi turizmus és az
ökoturizmus lehetőségét illetve programkínálatát nyújtják.

•

Tud-e a kikötő a teljesen kezdő túravitorlázók számára olyan információkat nyújtani és eszközök
bérelhetőségét biztosítani, melyek segítségével, hajóval nem rendelkező turista is azonnal részt
tud venni a vitorlázásban?
Az ismeretek átadásának lehetősége hagyomány a klasszikus, Balaton-parti kikötőknél/megállóhelyeknél
megvan, mivel a vitorlás turizmus múltját tekintve közel egy évszázadra nyúlik vissza. A fejlesztést
követően azonban szeretnénk ezt a lehetőséget az egyéb tavak kikötőiben is megvalósítani, és így az ott
vitorlázók közösségének életébe integrálni a vitorlázásban való biztonságos részvételt lehetőségnek
biztosítását. A kifejezetten ilyen céllal válogatott balatoni és egyéb tavak kikötői esetében ez alapvető cél
volt.
Az aktív turisztikai hálózat fejlesztésének alapvető célja, hogy a megnövekedett és folyamatosan
növekvő számú szabadidős vitorlázó közösség tagjainak igényét minél magasabb színvonalon
lehessen kiszolgálni a hagyományosan használt balatoni kikötőkben, és minél több, kapcsolódó
járásmódot gyakorló és jelenleg szabadidejében testmozgást nem végző, de a turista célpontokat
látogató vendég is kedvet kapjon a vitorlázásban való részvételhez. Mindezek megvalósulásával
növekszik a helyszínek turisztikai attraktivitása, új típusú szolgáltatásokat nyújtanak az oda
látogató turisták száma, vagy felkerülnek az ország turisztikai térképére, mely maga után
vonhatja a szolgáltatói oldal bevétel-növekedését, jövedelemtermelő képességének bővülését.
A vitorlázáshoz - kis túlzással – víz és hajó szükséges – így ezt a két feltételt kell a létszámhoz/igényekhez
és szezonalitáshoz igazítva biztosítani. A vitorlázást, mint aktív szabadidős tevékenységet gyakorlók köre
– társadalmi összetételét tekintve - éppen most van átalakulóban; létszámát tekintve – rohamosan
növekvő tendenciát mutat. Eddig költségigényessége és a kevés bevezetett, alkalmas helyszín miatt csak
egy viszonylag szűk réteg tudta aktívan használni a vitorlásokat. Az elmúlt két évtizedben azonban
rohamosan nőtt az érdeklődők és szabadidős túravitorlázás járásmód iránt érdeklődők száma, így a
helyszínek mind számukban, mind befogadó- és kiszolgáló kapacitásban egyre szűkebbnek bizonyulnak.
A megoldást egy olyan Vitorlás turista kalauz nyújtja, mely önálló felkészülés keretében biztosítja a
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járásmód biztonságos gyakorlásához szükséges lexikális és módszertani ismereteket, míg a program
keretében beszerzett bérelhető eszközparkkal felszerelt kikötők szolgáltatják a tárgyi feltételeket a turisták
számára. A GINOP-program keretében kialakítandó Vitorlás turista kalauz tehát lehetővé teszi azt,
hogy aki a járásmódot a turisztikai attrakció felől közelíti meg, az is képes legyen vitorlásba ülni, és ezt a
járásmódot biztonságosan gyakorolva eljutni utazása célállomására, ha elsajátította a kalauz
ismeretanyagát.
Összegezve: jelen program és ennek megvalósítási stratégiája a vitorlás turizmus három lényegi feltételét
(víz, hajó, ismeretek) kívánja a szükséges kapacitásban, a megfelelő színvonalon és az ország lakosságának
jelentős hányada számára elérhetővé tenni. Így elhárulhatnak az akadályok a túravitorlázás turisztikai célú
alkalmazása elől, mind a gyakorlók létszáma, mind a biztosított szolgáltatások minősége és a járásmód
biztonságos gyakorlása vonatkozásában.
A célcsoportok felmérése és a meghatározás szempontjai
A turisztikai termék kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy melyek azok a szempontok, amelyek
a vitorlázás iránt jelenleg is érdeklődő, azt jelenleg is gyakorlók közösségét jellemzik, valamint azt is, hogy
mely csoportok és rétegek érdeklődnek jelenleg is a túravitorlázás iránt, de vagy nem érik el az elsajátítás/
gyakorlás lehetőségét, vagy túl nagy erőfeszítést (idő, pénz, távolság) kíván a vitorlázás megszervezése.
Továbbá azt is definiáltuk, hogy melyik az a réteg/csoport, melyek számára szándékaink szerint vonzóvá
kívánjuk tenni az aktív szabadidő eltöltésének ezen módját.
Ennek szellemében több korcsoportot, és annak több szegmensét is érintheti a Pályázat megvalósítása
során kialakított termék:
•

iskoláskorúak (12-18* év – általános és középiskolás korúak; kiemelt célcsoport),

•

az aktív életkorúak (18-59) és

•

a 60+ éves korúak sporttevékenysége,
*12 év alatt életkori sajátosságok miatt a szükséges vízbiztonság még nem szerezhető meg.

míg a primer szabadidős tevékenység szerint, a vitorlázáson magán túlmutatóan, integrálható továbbá
például az,
akinek a turisztikai attrakció/célállomás a primer megközelítése, melynek keretében a túravitorlázást, mint
járásmódot gyakorolja,
•

akinek a primer célja az ökoturizmus,
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•

és/vagy, akinek a természeti megfigyelésekkel kapcsolatos ágazatok (flóra és fauna megfigyelése,
fotózása), horgászturizmus az elsődleges szabadidős célja.

A Felhívás szerint az aktív hálózatok kialakításának célja és az intermodalitás elvének minél szélesebb
körben való gyakorlása további célcsoportok – a többi járásmód célcsoportjainak – integrálását, speciális
igényeik kielégítését is érinti.
Az elvégzett statisztikai felmérések szerint az alábbi kiemelt célcsoportok látszanak kirajzolódni (Forrás:
TGI 2015):

→ Balatonon üdülővendégek (hazai és külföldi), vagy azok, akik terveznek oda utazást. A belföldi
lakosság azon rétege, akik évente legalább egyszer szabadidejüket a Balaton Régióban töltik vagy
terveznek odautazást.
18 – 54 év; ABC státusz; nő és férfi egyaránt; inkább városi;
→ Vitorlázásban már érintett csoportok (hazai és külföldi szervezetek, klubok, érdeklődők stb.)
35 – 59 év; AB státusz;

→ Elsősorban iskoláskorúak vagy egyetemisták, sportlehetőségek iránt érdeklődő, értelmes nyári
elfoglaltságot kereső;
15 – 29** év; AB státusz
** A célcsoport korcsoport meghatározása a felhasznált TGI 2015-ös felmérésének kategorizálása.
A fenti kiemelt célcsoportok által érintett korosztályok motiváltsága 15 - 60+ (motivációs
tényezők)
Az egészség- és környezettudatos emberek száma egyre növekszik – köszönhetően a számos, jó értelemben
vett, nevelő és életmód formáló programnak -, és a követőkben kialakult igény az elveiknek megfelelő
szabadidős tevékenységek iránt, ami azt eredményezi, hogy egy „turisztikai termék” akkor lesz vonzó
számukra, ha amellett, hogy sokrétű tevékenységcsoportot és programot kínál, artikuláltan benne van
környezettudatos attitűd és a fenntartható turizmus. Egy olyan aktív hálózat, mely az alábbi feltételeket
tudja biztosítani a használói számára, bizonyára nagyon vonzó lesz: ötféle sporttevékenységet/járásmódot
lehet a megállókon igénybe venni, (vitorlás, túrakenu, kerékpár, ló) tehát nem szükséges a helyszínre
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szállítani, mert bérelhetőek. A helyben kínált szolgáltatásokról azonnal el lehet érni az adekvát és
megbízható információkat a kapcsolódó és aktuális kulturális programokról, meglátogatható történelmi
emlékekről és természeti értékekről, az elérhető szolgáltatásokról, ez minden célcsoport-tag számára
vonzó lehet.
A korcsoport, lakóhely és életmód/életvitel szerinti megközelítés a következő struktúrát formálja a
célcsoportjaink tekintetében:
1.1 Az iskoláskorúak célcsoportjai (12-18) bővítve a felsőoktatásban résztvevők - az aktív életkorúak
részhalmazával (18-29) – a következő generáció fogyasztói célcsoportjai:
a)

jelenleg általános és középiskolás korúak,

b)

jelenleg felsőoktatásban résztvevők.

1.2 Generációs érintettség szerinti megkülönböztetés:
Egygenerációs célcsoport: kor szerinti homogenitás, - fiatal felnőttek (18 – 35 év) pl. közös
munkahely/iskola
Legalább két generáció részvétele, pl. nagycsaládok
1.3 59+ korcsoport – kor szerinti homogenitás
2.1 Lakóhely szerinti célcsoportok:
a)

hazai,

b)

külföldi.

3.1 Életmód/életvitel szerinti célcsoportok:
a)

egészségtudatos életmód követői,

b)

környezettudatos életmód követői

c)

az „aktív” pihenés követői

3.1.1 A hálózat gerincét, a tematikát meghatározó attrakciók, a helyszínek megjelölésével
A Balaton-part és az egyéb tavak mentén elhelyezkedő kikötők fejlesztése a korábban említett
célcsoportok körében frekventáltan látogatott desztinációk egy csoportján valósul meg.
Kiválasztáskor a Magyar Vitorlás Szövetség a következő szempontokat tekintette értékelése,
kiválasztása alapjának:
•

kielégíti-e a célcsoportok igényeit;
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•

megfelel-e a Felhívásában szereplő kritériumoknak: képes legyen a gerinchálózat a meglévő
turisztikai kínálatba integrálódni; komplex élményt nyújtson a vendégeknek (járásmód,
történelmi és egyéb kulturális attrakciók kínálata, természeti értékek bemutatása);

•

a fejlesztés megvalósítása által szélesebb körű és diverzifikáltabb, az ott tartózkodást
meghosszabbító attrakciók kínálata hosszabbítsa meg a szezont;

•

nyújtson lehetőséget a helyi kapcsolódó szolgáltatóknak a csatlakozáshoz.

A fejleszteni kívánt megállóhelyek 1 + 5 víztest partján helyezkednek el:
•

Balaton

•

az egyéb tavak
→ Fertő-tó,
→ Velencei-tó,
→ Orfűi-tó,
→ Tisza-tó
→ Nyékládházi-tavak

A célcsoportok igényei, a szabadidős túravitorlázás szükséges és kötelező feltételei a Felhívás
ajánlásainak és a vitorlázás jövőjének figyelembevételével kirajzolódott egy olyan koncepció, mely
szerint a fejlesztés első lépcsőjében az alapkövetelményeket kell megteremteni mindenki számára
(víz, hajó, kapcsolódó szolgáltatások – járásmóddal kapcsolatos alapismeretek), aki gyakorolni
kívánja a vitorlázást vagy részt kíván venni vitorlázásban. A praktikus megfontolások indokolják:
ahhoz, hogy a turisták körében népszerűsíteni tudjuk a járásmódot, az ország területének
lefedettségét a járásmód gyakorlásának lehetőségére minél szélesebb körben biztosítani kell. Így
alakult ki a Balaton és az egyéb tavak köre, mivel így a tavak valamelyike az ország területének 70%a számára egy 100km-es rádiuszú körön belül található, és a járásmód igénybevételével az ország
legfrekventáltabb turisztikai desztinációi megközelíthetőek.
Az úgynevezett tematikus túrákat, a hálózat elemeit a következő módon lehet teljesíteni:
• Csillagtúra szerűen felkereshetik a szomszédos kikötőket, a szárazföldi attrakciókat (más
járásmódok alkalmazásával);
• Többnapos tematikus túravitorlázás keretében a hálózat más kikötőinek érintése (történelmi
emlékhelyek, bortúrák, gasztronómiai túrák stb.);
• Kulturális vagy egyéb aktív programok látogatása alkalmával a hálózat egyik elemének felkeresése;
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• Több járásmódra szervezett tematikus, többnapos túrák

A fejlesztés/beszerzés megvalósítása során a kiválasztott kikötőkben a következő szervezeteket
tervezzük a konzorciumi partnerrel együttműködő szervezetként bevonni:

Sorszám Helyi együttműködő tagszervezet
1.

Balatonfüredi Yacht Club

2.

Kereked Vitorlás Klub Csopak
Procelero Sportegyesület

3.

Túravitorlás Sportklub

4.

BS-Fűzfő Vitorlás Klub

5.

Vízügyi Sport Club

6.

Spartacus Vitorlás Egylet

7.

Keszthelyi Yacht-kikötő Vitorlás Sport
Egyesület

13.
14.

8.

Tihanyi Hajós Egylet

9.

Orfűi Vitorlás Egyesület

10.

Fertő-tavi Vitorlázó Egyesület

11.

Velencei-tavi Vízi Sportiskola

12.

Deboti Vitorlás Sportegyesület
Kenese Marina-Port Vizi sport Egyesület
Gyerekreáció Sport - és Közösségfejlesztő
Egyesület

15.

Optisul Vitorlásiskola

A hálózatos lefedettség tekintetében az ország területének felét lefedik a megyék, melyek területén
a fejlesztéssel érintett hálózat kikötői/megállói fekszenek:
Balaton: Veszprém megye, Somogy megye, Zala megye,
Fertő-tó: Győr-Sopron megye,
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Nyékládházi-tavak: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Orfűi-tó: Baranya megye,
Velencei-tó: Fejér megye.
Tisza-tó: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyék
találkozásánál
A fejlesztés az ország lakosságának több, mint fele számára saját lakóhelyétől nincs távolabb, mint
hozzávetőlegesen 100 km.
Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés megvalósításával – figyelembe véve a célcsoportok
attribútumait – az ország érintett lakosságának döntő (tehát több, mint 50%-os) hányada
számára a vitorlázás állandóan hozzáférhető szabadidős turisztikai tevékenységgé válhat.

A differenciált vendégkör megoszlását a következő táblázatban mutatjuk be.

Speciális csoportok
Nehézségi

fok

Leírás
szerinti A fejlesztés céljait és a természeti adottságokat tekintve az négy

megkülönböztetés:

Balaton-környéki és egyéb tavak kikötői alkalmasak a kezdők

kezdőknek

számára: Orfű, Agárd, Fertőrákos, Nyékládháza, Sarud

Nehézségi

fok

szerinti A Balaton alkalmas arra, hogy a kezdők fölötti összes szint

megkülönböztetés:

elvárásai szerint lehet a vitorlázást gyakorolni vagy részt venni

haladóknak

benne. Balatonfüred, Tihany, Csopak, Alsóőrs, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely,
Ábrahámhegy

Családbarát/többgenerációs A következő Balaton-parti kikötők a több generáció együttes
mozgásélmény

aktív szabadidő eltöltésére is alkalmas feltételeket biztosítanak.
Balaton:

Balatonfüred,

Tihany,

Csopak,

Alsóőrs,

Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár,
Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese. A Fertő-tavi
Fertőrákos is megfelel a fenti feltételeknek.
Speciális célok a vitorlázás A következő Balaton-parti kikötők biztosítják az aktív
mellett: kényelmi igények

szabadidő eltöltése mellett a fokozott kényelmi igényeknek
megfelelő feltételeket. Balaton: Balatonfüred, Tihany, Csopak,
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Alsóőrs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok,
Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese. A
Fertő-tavi Fertőrákos is megfelel a fenti feltételeknek.
Speciális célok a vitorlázás A következő Balaton-parti kikötők biztosítják az aktív
mellett: természetvédelem, szabadidő eltöltése mellett felmerülő igények, nevezetesen a
ökoturizmus

természetvédelmi terültek (Kis-Balaton, Balaton-felvidéki
Nemzeti

Park)

látogatásának

lehetőségét.

Balaton:

Balatonfüred, Tihany, Csopak, Alsóőrs, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely,
Ábrahámhegy, Balatonkenese. A Fertő-tavi Fertőrákos is
megfelel a fenti feltételeknek.
Magyarország

ökoturizmusának

egyik

legfrekventáltabb

helyszíne, a Tisza-tó, szintén része fejlesztésünknek.
Speciális célok a vitorlázás Ezen igényeknek a Balaton-parti kikötők tökéletesen
mellett:

szárazföldi megfelelnek. Balaton: Balatonfüred, Tihany, Csopak, Alsóőrs,

programok bősége

Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár,
Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese.

Összefoglalva: a fejlesztéssel érintett terület vízrajzi és természeti adottságai a megvalósítani kívánt
céloknak kitűnően megfelelnek mind a túravitorlázást elkötelezetten művelők közösségének, mind
pedig azok számára, akik turisztikai célpontjuk elérése során ismerkednek meg a túravitorlázással.
Kiváló lehetőséget nyújtanak a szárazföldi „nyitás” irányába is, mivel bőséges választékát kínálják a
historikus, kulturális, ifjúsági és egyéb speciális programoknak. (L! Az alábbi táblázatban)
A Balaton-környéki és egyéb tavak a járásmódhoz szoktatás szempontjából a vízbiztonság
tekintetében ideálisak lesznek a fejlesztéseket követően.
Az intermodalitás nagyszámú lehetősége biztosított mind a négy másik járásmódot illetően. (L! A
későbbiekben.)
3.1.2 A tartózkodást meghosszabbító attrakciók (a helyszínek megjelölésével)
A kapcsolódó programok látogatása lehetővé teszi a komplex élmények átélését, kitolja a szezonok
hosszát, együttműködésre készteti a helyi szolgáltatókat. A kapcsolódó programok a teljesség
igénye nélkül vannak feltüntetve és a felsorolás sorrendje is tetszőleges.
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Nevezetességek
Sorsz.

Kikötő

Természeti értékek

Programok

kiállítások
múzeumok

1.

Balatonfüred

Kiserdő,

Szénsavas Kékszalag,

Borhetek, Vitorlázeum,

források,

Lóczy- Anna-bál, Bor-Könyv-Jazz Kerek templom
barlang, Koloska- völgy fesztivál, Dumafüred

2.

Csopak

Csákány-hegyi kilátó, Pincenyitogató Fesztivál, Angolkisasszonyo
Nosztori-völgy, Szent Nordic
József gyógyforrás

walking, k

Olaszrizling

nyaralója,

túra, Ranolder-kastély,

Fröccsfesztivál

Szent

Miklós

templom,

Plul-

malom,

Csonka-

torony,

Csopaki

Művész-telep
3.

Alsóörs

Harley-Davidson Open
Road Fest

4.

Balatonalmá-

Vörös

di

tanösvény,

Homokkő Péter-Pál

Napi Szent

Csere- Vigadalom, Szent Iván- kápolna,

hegyi Kilátó, Köcsi-tó éji mulatság és tűzgyújtás, Margit
tanösvény,

Jobb

Remete- Almádi

forrás

Hungarikum

Szent
kápolna,

Napok, Vasút- ART-járó,
Fesztivál, Szent

Ignác

Balatonalmádi

templom, erődített

Borfesztivál,

református

Tökfesztivál,
Advent

Almádi templom,
Kézfogás Európa
szoborpark

5.

Fonyód

Fácános
Várhegyi

park, Fonyódi Nyári Fesztivál, Mátyás

király

kilátó, Hal és Petyek fesztivál, Gimnázium, Villa

Sipos-hegyi kilátó

Harcsa fesztivál, Retró Galéria

mini-

Balaton-fesztivál,

Rock galéria,

Eötvös

Balaton Fesztivál

Károly

Városi

Könyvtár, Fonyódi
Múzeum,
Protestáns
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templom

előtti

kopjafák,

Római

Katolikus
Templom,

Turul

Szobor
6.

Ábrahám-

Bagolykő-Rókaszikla,

hegy

Folly

Murci-fesztivál,

Arborétum, fesztivál,

Vízimalom,

Pálos- fesztivál

kolostorrom,

Bökk-

Pörkölt- Szent Iván kápolna,

Halászléfőző Csörgey

Titusz

Emlékmúzeum

hegyi kilátó

7.

Siófok

Töreki

Samsara-fesztivál,

Természetvédelmi

House, Nemzeti Regatta

Terület,
Park,

Millennium
Jókai

Beach Jókai Villa, Krúdy
Villa,

Víztorony,

Ásvány

Park,

múzeum,

Hírközlési Múzeum

Hidegvölgyi Horgásztó
és Vadaspark

8.

Balatonföldvá

Fejérkő,

vaskori Gumimatrac

r

földvár-maradvány,

Tour

Galambsziget, Parkerdő

Balatonföldvári

de

találkozó, Római
Balaton, templom,
hegyi

KarmelBoldog

Sárkányhajós

Gyorsulási Asszony

Bajnokság,

Fogathajtó Kult-kikötő

verseny

katolikus

kápolna,

Balatonföldvári
Szabadtéri Színház

9.

Balatonfűzfő

Óriás mamutfenyő

Beach fesztivál

Jézus

Szíve

katolikus templom
és

romtemplom,

Szellem Erőmű
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10.

Keszthely

Keszthelyi-helység,
Kovácsi-hegy,

Keszthely-feszt, Keszthelyi Festetics-kastély,

Tátika, Nemzetközi

Cseppkövek,

Verkli- Balatoni

Balaton- fesztivál,

Múzeum,

Keszthely- Vadászati Múzeum,

felvidéki Nemzeti Park, triatlon,

Keszthelyi Mezőgazdasági

Szentháromság szobor, borünnep

Múzeum, Múzeum

Zsinagóga,

Zoo

magyarok

Nagyasszonya
Plébániatemplom

11.

Tihany

Belső-tó,

Külső-tó, Levendula fesztivál, Art Tihanyi Levendula

Levendulás,

Placc,

Kecskeköröm,
Gejzírmező,
öböl,

Levendula
Bozsai-

kalderaperem

maradványai,
Csúcshegy,
hegy,

Tihany

NyeregApáti-hegy,

Kiserdő-tető,

Óvár,

Tihanyi

Tihanyi

Hetek, Bencés

Apátság,

Bornap, Pisky

Fesztivál, Kecskeköröm Obszervatórium,
nap,

Tihanyi

Napok,

Szüreti Nyári

Színház,

Lovas-napok, Régi Idők Udvara
Szabadtéri és Skanzen

Aranyház,

Lóczy- Játékok, Tihanyi Bencés

tanösvény,

Barát- Apátság

lakások,

sétány,

Gardafesztivál, Pünkösdi Tihanyi

Tihanyi

Szarkádi-erdő,

Kupa Ház,

Visszhang- hangversenysorozata

domb

12.

Balatonkenese

Löszpart, Macskatorok, Tátorjám

Fesztivál, Kossuth

Paragh Kert

Kapunyitó

Fesztivál, Tájház, Soós Lajos

Motoros

Fesztivál, emlékoszlop

Szobor,

Nemzetközi
Lecsófesztivál
13.

Gyenesdiás

Kőbánya,

Vadlán-lik, Varázshangok Családi Nap, Festetics-kilátó,

Dolomit

tanösvény, Roncs-derbi

Madárpark

Bajnokság,

Országos Kerámiaház,
Holdfénytúra, Kalandpark,

Strandok éjszakája

14.

Sarud
Tisza-tó

Állatfarm,

Tisza-tavi

Farsangi

Fánk-lövő Tiszafüred, Kiss Pál

Madárrezervátum,

Országos

Örömíjász Múzeum,

Tisza-tavi Ököcentrum, Viadala, Tisza Füredi Halas Gáspár

Nyúzó
Tájház,

Napok, Tisza Tó Vágta, Abádszalóki
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Poroszlói Tájház, Tisza- Tiszafüredi TAVI Napok, Babamúzeum,
tavi Ökocentrum

Tiszavirág Ünnep

a

Graefl-család
kastélya, a poroszlói
zsidó temető

15.

Orfű – Pécsi- Mecseki
tó

Tájvédelmi Fishing on Orfű, Baranya Malommúzeum,

Körzet,

Abaligeti Kupa

Cseppkőbarlang

Vitorlás

Verseny, Rádiómúzeum,

Orfűi Tó Show Futás, Kemencés Udvar és
Úszás,

Sárkányhajó Tájház,

fesztivál

16.

Fertőrákos – Fertői Sztyepptó, Fertő- VOLT
Fertő-tó

Denevérmúzeum

Fesztivál,

Lővér Eszterházy Kastély,

Hanság Nemzeti Park, Kalandpark

Nagycenki

nagycenki

Széchenyi

Hársfasor,

Pannonhalmi

Múzeumvasút,

Arborétum,

Soproni

Ligneum

Botanikus Kert

NymE

Látogatóközpont,
Harrer
Csokoládéműhely és
Cukrászda,
Fertőrákosi Püspöki
Kastély,

Szent

Donát Szobra, Villa
Racus

kézműves

udvar,

Fertőrákosi

kőfejtő

és

Barlangszínház,
Lébényi Villa

17.

Agárd
Velencei-tó

– Meleg-hegyi Likas kő, Popstrand, Velencei-tavi Hauszmann-

Pázmánid Zsidó-hegy Hal-,

Vad-,

kőtenger, Bence-hegyi Pálinkafesztivál,
kilátó,
Tanösvény

Bor-, Gshwind-kastély,
Meszleny-

Madárdal BMW/Polski Fiat/Audi Weinckheim kúria,
autós találkozó Agárd, Beck
Lakeside

kastély,

Amerikai Pákozdi

csata

Autós- és Rock and Roll emlékmű,
hétvége,

Velencei-tavi Vörösmarty
Mihály

présház,
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Nemzetközi Hőlégballon Vörösmarty
Verseny

Múzeum,
Gárdonyi

Géza

emlékmúzeum
18.

Hejőkeresztúr Bükki Nemzeti Park, Kocsonyafesztivál,
–

Miskolctapolcai

Kamarakórus

Nyékládházi-

Barlangfürdő

Diósgyőri

tavak

fesztivál, Miskolc
Egyetemi ,

Napok,

Stage
Zenei

Kulturális

Operafesztivál,

kaláka Központ, Miskolci
Diósgyőri Nemzeti Színház,

várjátékok,

Gyár Csodamalom
Díszelgő Bábszínház,

alegységek

és Akropolisz

katonazenekarok
nemzetközi

Corner

Miskolci Független

Nemzetközi

Fesztivál,

Városi

Várjátékok, Szabadidőközpont

Miskolci

Fesztivál,

Művészetek Háza,

Szabadtéri

fesztiválja, Színpad, Diósgyőri

Kamarazenei nyár

Vár,

Lillafüredi

Palotaszálló

A vitorlázás, a programok sokrétűsége mellett, a komplexitást is biztosítja a Balaton esetében. Az egyéb
tavak esetében az innovatív élmény – korábban, a tömegeke által nem bejárt, nem látogatott területek,
más járásmódban nem elérhető élmények, látványok – olyan egyedi, innovatív élményekhez juttatják a
turistákat, amelyekben különösen az ökoturizmus igényével fellépő célcsoport megtalálja a kapcsolódási
pontot a szárazföldi programok irányába is.
Az egyéb tavak vonatkozásában a programok nem feltétlenül nagy formátumúak, a kikötők földrajzi
elhelyezkedése miatt a természeti látványosságok és a szárazföldi túrázás, az intermodalitás kiegészítik a
vitorlás önképzések és gyakorlások közötti időszakot.
3.1.3 Meglévő kapcsolódó turisztikai szolgáltatások helyszínek megjelölésével (hajóval kapcsolatos
szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
sportolás lehetőségei stb.)
A hálózat keretében fejleszteni tervezett kikötők minden esetben településekhez kapcsolódóan
működnek.

A legfontosabb kapcsolódó szolgáltatásokat soroljuk föl: a hajókkal kapcsolatos
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szolgáltatások természetesen elérhetőek, bár ez a közönség számára nem vagy csak speciális esetekben
lehet fontos, mivel a karbantartás és javítás a tulajdonos/bérbeadó feladata, szállás (kempingben és a
kemping szolgáltatásai), étkezés, sportolási lehetőségek.
A következő táblázat a kikötőhöz közeli szálláslehetőséget kínáló kemping és a mindenki által
látogatható tóparti strandok szolgáltatásait mutatja be.

KereskedelmiSorsz.

Kikötő

Szolgáltatások

Sportolási lehetőség

és

vendéglátó

ipari

egységek
több tíz hotel, panzió
vendégház, *-tól ****-ig,
kemping
mobilház, sátor, vizesblokk,
akadálymentesített,
1.

Balatonfüred

konyha,

gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás,
bankkártyás
szépségápolás,

fizetés,
játszótér,

étkezés, kerékpárkölcsönzés

mini

golf,

trambulin,
kajak,

pingpong,
vízi

bicikli,

strandröplabda,

streetball, futball, szörf

éttermek, pizzéria, strand
büfé,

cukrászda,

bor

bisztró, borbolt
strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

bevásárlóközpont,
könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
kiadó
üdülőfalu,

apartmanok,
kemping,

panzió
éttermek,
2.

Csopak

vizesblokk, gyermekbarát

grillház,

cukrászda, kávézó, boros
pince
strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

újságos
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kemping, panzió, szálloda,
faházas
Strand:

vízi

animáció,
3.

Alsóörs

vizesblokk, gyermekbarát

csúszda,

üdülők,

fizetővendég-látás

sportpályák,
étterem, boros pince

sporteszköz bérlés

élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

strandcikk bolt, újságos
hotelek,

panziók,

kempingek, vendégházak,
ifjúsági szállás
Balaton
Káptalanfüredi
4.

Balatonalmádi vizesblokk, gyermekbarát

Játékpont,
strand,

Buda-tava Strand, hajóprogramok, Minimax-hajó

éttermek,

büfék,

pincék,

boros

pálinkafőzde,

kávézó, cukrászda
strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

bevásárlóközpont,
könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
panzió,
Balatoni
Szabadidőpark,
5.

Balatonfűzfő

vizesblokk, gyermekbarát

Fövenyfürdő

apartman,

BOB sportszálló
Uszoda, éttermek, pizzéria
strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt

és

zöldséges, heti piac
hotelek,

panziók,

mobilház, sátor, vizesblokk,

vendégházak
konyha, pingpong, strandröplabda,
éttermek,
cukrászdák,
gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, streetball, futball, kajak,
büfék
bankkártyás
fizetés, vízi bicikli, gokart
akadálymentesített,

6.

Tihany

szépségápolás,

játszótér,

étkezés, kerékpárkölcsönzés

strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,
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könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
szállodák,

panziók,

apartmanok,
magánszállások,
Beach
mobilház, sátor, vizesblokk,
akadálymentesített,
7.

Siófok

konyha,

gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás,
bankkártyás

fizetés,

szépségápolás,

játszótér,

étkezés, kerékpárkölcsönzés

ifjúsági

Club:

fehér szállók, kempingek
homokos
strand,
kávézó, étterem, pizzéria,
Sportpályák,
Játszóház,
pub, bár, disco, büfé,
Koktélbár,
Masszázs
cukrászda,
pincészet,
pavilon,
Ingyenes
pékség
Könyvtár a strandon,
Sportesemények,
Sport strandcikk és sportbolt,
kivetítése, élelmiszerbolt
zöldséges,
heti

események
közvetítése

és
piac,

bevásárlóközpont,
könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
hotel,

magánszálláshely,

apartmanok,

8.

Balatonföldvá
r

panziók,

kemping, vendégház
wellness,
fürdőtelep,
mobilház, sátor, vizesblokk,
étterem, bár, cukrászda,
akadálymentesített, konyha, windsurf, katamarán, SUP,
borospince, pálinkaház
gyerekbarát, wi-fi, játszótér, vízi-táborok
strandcikk és sportbolt,
étkezés
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

újságos, Lottózó
vendégházak, apartmanok
vizesblokk,
9.

Ábrahámhegy

napozóstég,

mozgássérült bejáró, ingyenes
számítógép-használat

wi-fi-

mini-golf,

asztalitenisz,

homokos

focipálya,

2

lábtengó

pálya,

2

vendéglő, pizzéria, söröző,
borozó, büfé, borospince

pálya, strandcikk és sportbolt,
vel, büfé, étterem, játszótér,
és
szabadtéri
sakk,
vízi élelmiszerbolt
öltözők,
zöldséges,
heti
piac,
labdajátékok
újságos
strandröplabda
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hotelek,

apartmanok,

vendégházak,

panziók,

kemping, wellness hotel
mobilház, sátor, vizesblokk, asztalitenisz - gyalogtúrák akadálymentesített,
10.

Keszthely

konyha, kosárlabda - kondicionáló

gyerekbarát, állatbarát, wi-fi, terem
bankkártyás
szépségápolás,
étkezés

-

medence

-

fizetés, sportpálya - teniszpálya -

étterem, steak ház, kávézó,
bormúzeum,

reform,-

vegetáriánus

ételbár,

pizzéria

játszótér, horgászat – mini golf - strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
és
röplabda - gokart
zöldséges,

heti

piac,

bevásárlóközpont,
könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
hotel,

apartman,

vendégház, kemping

mobilház, sátor, vizesblokk,

konyha, vízi-bicikli, kajak, mini- kávézó, étterem, pékség,
strandröplabda, cukrászda, büfé
állatbarát, gyerekbarát, wi-fi, golf,
pénzváltás,
bankkártyás streetball, futball, szörf, strandcikk és sportbolt,
fizetés,
szépségápolás, szabadtéri edzőterem,
élelmiszerbolt
és
akadálymentesített,

11

Fonyód

játszótér,

étkezés,

zöldséges,

kerékpárkölcsönzés

heti

piac,

bevásárlóközpont,
újságos, Lottózó
hotel, panziók, vendégház,
ifjúsági

szálláshelyek,

kemping,
mobilház, sátor, vizesblokk,
akadálymentesített,
12.

Gyenesdiás

konyha,

gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás,
bankkártyás
szépségápolás,

magánszálláshelyek

fizetés,
játszótér,

étkezés, kerékpárkölcsönzés

fagyizó, étterem, csárda,
robogók bérelése

borospince,

pizzéria,

pékség, büfé
strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

újságos
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vendégházak,

hotel,

panzió, apartmanok
mobilház, sátor, vizesblokk,
konyha,
13.

gyerekbarát,

Balatonkenese pénzváltás,
fizetés,

étterem,

wi-fi,

disco,

cukrászda, presszó

bankkártyás egyeztetés alatt

játszótér,

csárda,

strandcikk és sportbolt,

étkezés,

élelmiszerbolt

kerékpárkölcsönzés

zöldséges,

és
heti

piac,

újságos

mobilház, sátor, vizesblokk,
akadálymentesített,
14.

Tisza-tó,

gyerekbarát,

Sarud

fizetés,

konyha,

bankkártyás

camping,

diákszálló,

fogadó,

horgászszálló
kosárlabda,

teniszpálya,

strandröplabda, futball

szépségápolás,

játszótér,

vendégház,

étterem, büfé
strandcikk és sportbolt,

étkezés,

élelmiszerbolt

kerékpárkölcsönzés

és

zöldséges,
bevásárlóközpont, újságos

vizesblokk,

gyermekbarát,

mobilház,
15.

Orfű – Orfűitó

sátor,

akadálymentesített,

konyha,

állatbarát, bankkártyás fizetés,
szépségápolás,

játszótér,

étterem,

Bortúrák,

Orfűi

park, Pécs és a baranyai
borvidék közelsége, nordic
walking,

Sárkány

vitorlás tábor

büfé,

gyermekbarát,

mobilház,

panzió,

vendégház,

apartman,

motel,

diákszálló

hajó, étterem, kávézó
élelmiszerbolt

és

zöldséges, újságos

kerékpárkölcsönzés
vizesblokk,

Aqua-

apartman,

sátor,

vendégház,

panzió

teniszpálya,
konyha, kosárlabda,
étterem, csárda, sörház
Fertőrákos –
állatbarát, bankkártyás fizetés, strandröplabda, futball
Fertő-tó
strandcikk és sportbolt,
szépségápolás,
játszótér,
élelmiszerbolt
és
étterem,
büfé,
zöldséges, újságos
kerékpárkölcsönzés
akadálymentesített,

16.

17.

Agárd
Velencei-tó

–

vizesblokk,

és panzió,
sátor, Termálfürdő, kenu túrák, apartman,
konyha, Sárkányhajózás,
soft diákszálló

gyermekbarát, Agárdi

mobilház,
akadálymentesített,

Gyógy

vendégház,
üdülőház,
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bankkártyás
szépségápolás,

fizetés, csúzli,

lézerharc, étterem, kávézó, csárda

játszótér, sétahajózás,

étterem,

pince

büfé, látogatás, csapatépítés

kerékpárkölcsönzés

strandcikk és sportbolt,
élelmiszerbolt
zöldséges,

és
heti

piac,

bevásárlóközpont,
könyvesbolt,

újságos,

Lottózó
Barlangfürdő,

Hejőkeresztúr
18.

–
Nyékládházi-

vizesblokk, gyermekbarát

wellness apartmanház

szállodák,
horgászat

tavak

strand, csárda, étterem
élelmiszerbolt

és

zöldséges, újságos

A kempingek mellett a vitorlázáson kívüli egyéb aktív szabadidős mozgásformák, strandok, étkezési és
egyéb szállás-lehetőségek bőséggel elérhetőek a vitorlázó turisták számára. A szállásigények kielégítése
kapcsán sok esetben a hajók is szolgálhatnak szállásként, így a szállásadók nem is minden esetben
potenciális szolgáltatás nyújtók. A kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek oszlopában feltüntettük az
olyan – a kikötő közvetlen környezetében lévő - kapcsolódó elemi szolgáltatásokat, amelyek a pihenés,
kikapcsolódás időszakába mindennapi szinten igényként léphetnek föl, illetve amely szolgáltatók,
vállalkozások a projekt megvalósítása és fenntartása időszakában szintén élvezhetik a projekt
vállalkozásaikra vetített előnyeit, és akár potenciális együttműködő partnerré válhatnak. Az egyik
legfontosabb fejlesztési tényező a teljes hálózatra vonatkozó kommunikációs rendszer, mely a fent is
megnevezett turisztikai szolgáltatók elérését segíti. A kommunikációs rendszer által biztosított
információk a turisták költéseit tudják növelni az adott desztinációkon.

3.2 Elérhetőség
3.2.1 A nyitva tartás biztosítása az egyes helyszíneken: szezonális, állandó, hol érhető el a nyitva tartás
időpontja a weben/van-e weboldal/információs tábla, QR-kód stb. (a fejlesztések következtében)
A primer és a kapcsolódó szolgáltatások az egyes kikötőbeli feltételek és a frekventáltság függvényében
szezonálisan vagy egész éven át elérhetőek. Maga a vitorlázás március-áprilistól októberig gyakorolható,
a szűken vett szezon májustól szeptember végéig tart, ezen belül a „legerősebb” hónapok: június, július
és augusztus. A szezon előtti és utáni további egy-egy hónap már a szolgáltatások bővülésének és a
programok vonzásának lesz köszönhető.
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A szezon időszakán belül – a három legerősebb hónapban – június - július - augusztus hónapokban a
nyitva tartás bizonyos szolgáltatások esetében (a kikötői szolgáltatások soha) nem korlátozódik a nap
bizonyos időszakára, hanem folyamatos, az üzemeltető gondoskodik a feladatok ellátásáról. A
kapcsolódó szolgáltatások a szezonban igény szerint szintén flexibilisek a nyújtott nyitva tartás irányába.
Az alábbiakban részletezzük az egyes kikötők jelenlegi elérhetőségét/nyitva tartását, mely valójában a
menetrendszerű hajózás üzemelését jelenti. A fejlesztés keretében beszerzendő bérelhető vitorlások
ebbe a nyitva tartási rendbe fognak integrálódni:

Sorsz.

Kikötő

1.

Balatonfüred

Igen

2.

Csopak

Igen

3.

Alsóörs

Igen

4.

Balatonalmádi

Igen

5.

Balatonfűzfő

Igen

6.

Fonyód

Igen

7.

Siófok

Igen

8.

Balatonföldvár Igen

9.

Tihany

Nyitva

Szezonális Időszak

Nem

tartás Ny.t. szezonon

szezonban

március 26 – 8:30-21:10

kívül
9:00-18:30*

október 23.
március 26 – 9:30-17:40

9:30-17:40*

október 23.
március

26- 10:00-17:30

10:00-17:30*

– 10:00-18:00

10:00-18:00*

október 23.
június

4

szeptember 11.
március 26 – Nincs menetrend szerinti
október 23.

hajóközlekedés!**

március 26 – 9:00-17:40

9:00-17:40*

október 23.
– 8:30-20:10

8:30-20:10*

március 26 – 9:30-17:15

9:30-17:15*

január

1

december 20.

október 23.
január

1

- 7:00-22:00

7:30-17:30

december 31.
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március 26 – 9:30-17:30

10.

Keszthely

Igen

11.

Gyenesdiás

Nincs menetrend szerinti hajóközlekedés!**

október 23.

június

12.

Balatonkenese

Igen

9:30-17:30*

1.

szombatja

-

szeptember

2.

9.45 – 19.25

9.45 – 18.35

9.00 – 18.00

10.00 – 16.00

szombatja

13.

14.

15.

16.

17.

Sarud, Tiszató
Ábrahámhegy
Orfű – Pécsitó
Fertőrákos

–

Fertő-tó
Agárd

–

Velencei-tó
Hejőkeresztúr-

18.

Igen

Igen

április

1

-

október 30.
április

30

– Nincs menetrend szerinti

szeptember 11.

hajóközlekedés!**

Nincs menetrend szerinti hajóközlekedés!

Igen

Igen

május

1

- 9:30-17:00

szeptember 31.
április

23- 9:30-17:30

október 23.

Szombat,
vasárnap,
ünnepnap
Igény szerint, 5
fő felett.

Nincs menetrend szerinti hajóközlekedés!**

Nyékládházitavak

*Adott napokon.
**Ahol jelenleg nincs menetrend szerinti hajóközlekedés, ott ezután egyeztetik majd a béreltetés jogát
elnyerő szervezettel a nyitvatartási időszakot.
A fejlesztés eredményekképpen kialakul egy olyan naprakész információkat tartalmazó
adatbázis, melynek elérésével az odalátogatni szándékozók (magyar vitorlázók, magyar alapvetően más járásmódot használó, de a kikötőt érintő - túrázók, és mindkét előző csoport
külföldi túrázókra vonatkozó csoportja) megfelelő tájékoztatást kapnak a helyszín
adottságairól, tudnak belépőjegyeket venni, helyet foglalni a kikötőben, és egyéb praktikus
információkhoz is hozzájutnak.
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3.2.2 Információadás a hálózatról és az egyes elemekről
Az alábbiakban a fejlesztés során kialakítandó kommunikációs rendszer egyes médiumait mutatjuk be.
Magán a rendszeren kívül annak frissítése, üzemeltetése és a mindenki számára való elérhetőségének
biztosítása a lényegi feladat. Véleményünk szerint a 21. századi korszerű eszközök alkalmazása alapvető
feltétele annak, hogy a túravitorlázók közössége szívesen és bizalommal használja a hálózatra vonatkozó
információkat. A másik alapvető elvárás, hogy az összes releváns információ egy helyen legyen
hozzáférhető, ne csak a vitorlás járásmód közössége, hanem a kapcsolódó másik négy járásmód
gyakorlóinak közössége számára is. A harmadik alapvető elvárás, hogy az adatok aktualizáltak és
megbízhatóak legyenek.
Az ehhez szükséges adatokat, információkat és módszertani együttműködést az MVSZ konzorciumi
partnere, az Akadémia stratégiai partnerével, a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szövetséggel (a továbbiakban TDMSZ) valósítja meg.
A megállapodás alapvető területei:
•

IT-alapú információk a turisztikai szolgáltatásokról (MVSZ: hardware, software, fejlesztés –
TDMSZ: szükséges adatbázisok)

•

ajánlott tematikus és általános túraútvonalak kialakítása (MVSZ: a tematikus túraútvonalak
kialakítása – TDMSZ: kapcsolódó attrakciók ajánlása a komplexitás jegyében, elvi útmutatás a
túraútvonalak kialakításában (versenyjogi szabályok).

Annak érdekében, hogy mindkét fenti elvárásnak eleget tegyünk, az alábbi eszközöket és
rendszereket szeretnénk alkalmazni a fejlesztés eredményeként:
Tagnyilvántartó rendszer
A tagnyilvántartó rendszer lehetővé teszi a tagok (természetes és jogi személyek) adatainak adatbázisban
történő kezelését. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg jól működő tagnyilvántartó rendszer működését
átvilágítva megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat, melyek lehetővé teszik a rendszer összekötését a
további fejlesztendő elemekkel, valamint esetlegesen a rendszer kibővítése, amennyiben szükséges.
Tagsági és vendégkártya rendszer
A tagnyilvántartás egyszerűsítése érdekében, valamint a vendégvitorlázók és turisták hatékonyabb
kiszolgálása érdekében, egy komplex kártyarendszert vezetünk be, mely szorosan kapcsolódik az
informatikai fejlesztések egyéb területeihez, és számos területen - a tagnyilvántartástól az események
lebonyolításán át a szolgáltatások értékesítéséig - támogatja a Szövetség működését. A
kártyarendszerben alapvetően 4 típusú kártya kerül kialakításra:
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•

Tagkártyák

•

Vendégvitorlázó kártya

•

Turista kártya

•

Junior kártya

Információs portál
A hatékony tájékoztatás érdekében egy modern információs portál kerül kialakításra, mely lehetővé teszi
a többek között az alábbi funkciókat:
•

turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisának megjelenítése;

•

turisztikai szolgáltatások integrált értékesítési rendszere;

•

térképi megjelenítés a szolgáltatók és a javasolt útvonalak megjelenítésével.

A honlap turisztikai szempontból értékesítés-orientált kialakítást kap, ezáltal hatékonyan képes
elősegíteni az adatbázisban tárolt termékek piacra juttatását.
Turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisa
A turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisa lehetővé teszi, hogy a vitorlázáshoz kapcsolódó
szolgáltatókat (hajóműhelyek, hajósboltok, kikötők, szállások, éttermek stb.) egy egységes adatbázisban
rögzítsük és kezeljük. Így a nem direkt módon kapcsolódó szolgáltatók üzleti vállalkozásait is támogatja
fejlesztés.
Online értékesítési rendszer
Az online értékesítési rendszer lehetővé teszi a különböző szolgáltatások azonnali online értékesítését,
online fizetéssel és számlázással összekötve.
CRM (ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer) Turizmusra optimalizált CRM-rendszer.
GPS alapú útvonalkezelő rendszer
A GPS alapú útvonalkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas vizeken vitorlás útvonalak
felmérése után azokat rögzítsük a rendszerbe, így lehetőség van ajánlott útvonalak kialakítására.
Mobil applikáció
A fejlesztés egyik leginnovatívabb eleme az a mobil-applikáció, mely számos szolgáltatást kínál a
vendégeknek. Az applikáció egyrészről integrálja mindazokat az információkat, melyeket a rendszerbe
rögzítünk, valamint számos informatív funkcióval segíti a tájékozódást és a szolgáltatások
igénybevételét.
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3.3 Bejárhatóság (a kikötők elérhetősége közúton és/vagy vasúton)
A vitorlás járásmód sajátos adottságaiból és a helyszínek, a Balaton illetve az egyéb tavak mentén
elhelyezkedő kikötők múltjából adódóan a megközelítés mind a közösségi, mind pedig az egyéni
közlekedés eszközeivel megoldhatók. Speciális adottság, hogy menetrendszerű vízi közlekedési
eszközökkel is el lehet jutni a kikötők 80%-ába. A járásmód sajátosságaiból adódik, hogy minden
belépési pont egyben kilépési pont is. Minden kikötőben a parkolás biztosított.
3.3.1 Közlekedési mód szerint (gyalogos, kerékpáros, vízi, közösségi közlekedés, gépkocsi)

Közút –
Kikötő

távolsági

Személygépk
Vonat

Hajó

autóbusz

o-csik
parkolója

Balatonfüred

x

x

x

x

Csopak

x

x

x

x

Alsóörs

x

x

x

x

Balatonalmádi

x

x

x

x

Balatonfűzfő

x

x

x

x

Tihany

x

x

x

x

Siófok

x

x

x

x

Balatonföldvár

x

x

x

x

Ábrahámhegy

x

x

x

x

Keszthely

x

x

x

x

Gyenesdiás

x

x

-

x

Balatonkenese

x

x

-

x

Sarud – Tisza-tó

x

x

x

x

Orfű – Orfűi-tó

x

x

-

x

Fonyód

x

x

x

x

Fertőrákos – Fertő-tó

x

x

x

x
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Agárd – Velencei-tó

x

x

x

x

x

x

-

x

Hejőkeresztúr –
Nyékládházi-tavak

A fenti adatok és információk alapján megállapítható, hogy mind közösségi közlekedési eszközökkel,
mind egyénileg minden kikötő elérhető.

A megvalósításban résztvevő kikötők parkolóinak adottságai:

Parkolás
Helyszín
Balatoni

Saját parkoló

Hajózási

Sport

Egyesület, Siófok
Deboti

Vitorlás

Sportegyesület, Nyékládháza
Fertő

Tavi

Vitorlás

Szövetség, Fertőrákos
Spartacus Vitorlás Egylet,
Balatonföldvár
BS Fűzfő Vitorlás Klub,
Balatonfűzfő
Balatonfüredi Yacht Klub,
Balatonfüred
Kenese

Marina

Közhasznú

Őrzött
parkoló

(30 db)

Elektromos
Akadálymentesített

autó töltésére
alkalmas

(30 db)

×

(8 db)

×

(8 db)

×

(30 db)

×

(30 db)

×

(2 db)

×

(30 db)
(60 db)
(58 db)

(58 db)

(2 db)

(1 db)

Port
Vízisport

(150 db)

(2 db)

×

Egyesület, Balatonkenese
Kereked

Vitorlás

Klub,

Csopak
Keszthelyi Yachtkikötő VSE,
Keszthely

×
(100 db)

×

×

×

×

×
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Magyar Vitorlás Akadémia
Nonprofit Kft., Balatonfüred
Gyerekráció

Sport-

(30 db)

×

(20 db)

×

(30 db)

×

és

Közösségfejlesztő Egyesület,

×

×

×

×

Sarud
Túravitorlás

Sportklub,

Alsóörs
Yacht Club Team Black Jack,
Balatonfüred
Procelero

Sportegyesület,

Csopak
Keszthelyi

Yacht

(80 db)
(350 db)

(120 db)

×

(20 db)

(2 db)

×

Klub,

×

Keszthely
Pro Rekreatione Közhasznú
Nonprofit Kft., Gárdony
MVM

(67 db)

×
(3 db)

Sportegyesület,

Balatonfüred

×
×

×

(60 db)

(közeljövőben
tervezett
fejlesztés)

Ponton

Klub

Egyesület,

Vitorlás

Egyesület,

Agárd
Orfűi
Orfű

(50 db)
(20 db)

×

(25 db)

×

(2 db)

×

3.3.2 Csatlakozás egyéb járásmódok szerinti hálózatokhoz
A nagytavaink körül a kerékpározás biztonságosan gyakorolható, mivel elkészültek a kerékpárutak
(Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó); a természetjárás, jelölt útvonalakon szintén megvalósítható, valamint
értelemszerűen – jelen fejlesztési program megvalósítását követően - a vitorlázás is elérhető mindenhol
az öt járásmód közül. Tehát a hálózat minden kikötőjében jelenleg kettő, a fejlesztést követően, legalább
három járásmód választható az öt kiemelt járásmód közül. Így kijelenthető, hogy a hálózat minden
egyes tagja többszörösen intermodális megállónak minősíthető. A Fertő-tó és a Tisza-tó az
Eurovelo 11 és 13 útvonali mentén helyezkedik el, így nemzetközi (EU-s) útvonalba is
beleilleszkedik.
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Sorsz.

Kikötő

Kerékpár

1.

Balatonfüred

x

2.

Csopak

x

3.

Alsóörs

x

4.

Balatonalmádi

5.

Túralovaglás Túrakenu Természetjárás
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Balatonfűzfő

x

x

x

x

6.

Ábrahámhegy

x

-

x

x

7.

Siófok

x

-

x

x

8.

Balatonföldvár

x

x

x

x

9.

Tihany

x

-

x

x

10.

Keszthely

x

x

-

x

11.

Fonyód

x

x

x

x

12.

Gyenesdiás

x

x

x

x

13.

Balatonkenese

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sarud – Tisza14.

tó
Orfű – Pécsi-

15.

tó
Fertőrákos –

16.

Fertő-tó
Agárd –

17.

Velencei-tó
Hejőkeresztúr

18.

– Nyékládházitavak
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3.3.3

Érint-e védett területeket (pl. védett természeti terület, régészeti lelőhely, érzékeny vízbázis)

A fejlesztéssel érintett kikötők minden esetben természetvédelmi területekkel közvetlenül kapcsolatban
vannak. Mivel a program egyik hangsúlyos célja a 12-18 év közötti korosztály bevonása, így különösen
jelentős szerepe van a környezeti értékek megőrzésére, a környezettudatos életmód bemutatására és a
fenntarthatóság megőrzésére irányuló nevelés lehetőségének. Ez irányú célunkat a védett területek
látogatásával, a vonatkozó ismeretek helyszíni bemutatásával valósítjuk meg az érintett célcsoport
helyszínen tartózkodásának időszakában. A természeti értékek látogatása minden célcsoportunk számára
fontos szempont. A vezetett túrák szervezése a helyi TDMSZ szolgáltatásai keretében megoldott.

Sorszám Kikötő

Természetvédelmi terület (helyi

1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balatonfüredi

Balatonfüred

erdő
2.

Csopak

Balaton-felvidéki

Nemzeti

Park,

Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás Parkja
3.

Alsóörs

Balaton-felvidéki

Nemzeti

Park,

Alsóörsi

Szabadság-kilátó
4.

Balatonalmádi

Szent Erzsébet-liget (Öregpark)

5.

Balatonfűzfő

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

6.

Tihany

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Csúcs-hegy,
Lóczy-gejzírösvény,

Külső-tó,

gejzírkúpok,

Nyereg-hegy
7.

Siófok

Siófok Szabadi-magaspart, Töreki-tavak

8.

Balatonföldvár

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton (a
közelben van)

9.

Ábrahámhegy

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, kőtengerek

10.

Keszthely

Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Keszthelyi
Kastélypark

11.

Fonyód

Sipos-hegyi kilátó, Nagy-Berek
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12.

Gyenesdiás

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

13.

Balatonkenese

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

14.

Sarud – Tisza-tó

Hortobágyi Nemzeti Park

15.

Orfű – Orfűi-tó

Duna-Dráva Nemzeti Park, Nyugat-Mecseki
Tájvédelmi Körzet

16.

Fertőrákos

– Fertő-Hanság Nemzeti Park

Fertő-tó
17.

Agárd – Velencei- Sinkár-patak
tó

18.

Hejőkeresztúr

völgye,

Ősagárd,

Duna-Ipoly

Nemzeti Park, Tájvédelmi körzete
– Büki Nemzeti Park

Nyékládházi-tavak

A Balaton teljes vízterülete természetvédelmi terület (Natura 2000), de a szárazulatokon lévő kikötői
létesítmények nem esnek a természetvédelmi terület szabályozása alá.

3.4 Célcsoport elemzés (bejárás módja, korcsoportok, kül- és belföldi turisták stb.)
Az iskoláskorúak célcsoportjai (12-18) bővítve a felsőoktatásban résztvevők - az aktív
életkorúak részhalmazával (18-29) – a következő generáció fogyasztói célcsoportjai:
a, Az iskolás korúak (12-18) a következő generáció fogyasztói célcsoportjai – általános és
középiskolások:
Az alanyi jogon résztvevők (tanulók) kiemelt célcsoportja több szemponttal is meghatározható:

•

Földrajzi szempontból a fejleszteni kívánt kikötők környékén laknak, különösen az egyéb tavak
kikötőinek közelében. Csatlakozhatnak a helyi szervezethez, és ott folytatják a vitorlás turizmus
szabadidős tevékenységét. Társadalmi státuszát illetően heterogén csoport. Demográfiai és
földrajzi szempontból homogén csoport.

•

Azon tanulók, akik nem laknak a fejleszteni kívánt kikötők közelében, de iskolai szünetek
idején, táborozások, osztálykirándulások alkalmával részt vesznek vitorlázásban. Társadalmi
státuszát, földrajzi szempontokat figyelembe véve heterogén, demográfia szempontból
homogén csoport.

•

Nem kiemelt célcsoportként, de potenciális érdeklődőként az iskoláskorúakhoz kapcsolódó
felnőtt korú csoporttagok is a tágabb célcsoportnak részesei: tanárok, oktatási intézmények
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egyéb dolgozói és az iskolások szülei illetve egyéb családtagjai. Ez elsősorban a hálózat valamely
eleméhez földrajzi közelségben élőkre jellemző. Csatlakoznak egy helyi túravitorlázókhoz, vagy
életmódjukba integrálják a tevékenységet. Minden szempontból heterogén csoport.
A kapcsolódási pontok nem határozhatók meg kizárólag kor szerint. Az egyik irány a földrajzi
kapcsolódás, a másik a családi kapcsolódás, átfedés lehet a családi/többgenerációs túravitorlázás
célcsoportjával.
A tanulókorú csoporttagok érkezhetnek másik járásmódot gyakorlók közössége felől, az
intermodális megállóhelyek meglátogatásával is. A legnagyobb lehetőséget a túravitorlázás
szempontjából ennek a korosztálynak a tagjai jelentik, mivel a kori életszakaszban bevezetett
szokások egész életükre stabilizálódhatnak, így a vitorlázás, mint szabadidős tevékenység
megőrződhet egész életükre. Ez az egyik legfontosabb célunk.
b, Felsőoktatásban résztvevők (18-29)
Olyan – több szempontból is heterogén csoport (demográfiai, földrajzi, társadalmi státusz
szempontok) - melynek már van/lehet egyfajta előzetes ismerete a járásmód gyakorlását illetően.
Kiemelt célcsoport, melyet a technikai hátteret igénylő mozgásformák és a hálózat adatbázisához
való hozzáféréshez használt innovatív „okos” kommunikációs eszközök iránti érdeklődés és
nyitottság teljes mértékben jellemez. Az információnyerésen túl a szociális médiumokon történő
kommunikáció, pl. a megosztás további promóciót eredményezhet a program céljait illetően.
Önálló jövedelemmel nem vagy részben rendelkeznek.
A program szolgáltatásait illetően a legnyitottabbak és megnyerhetők az intermodalitás számára is.
Aktív felnőtt korú célcsoport (18 - 59):
a, Egygenerációs célcsoport – fiatal felnőttek (18 – 35)
Olyan csoport, melybe a fenti, felsőoktatásban résztvevők csoporttagjai becsatlakoznak, és
amelynek tagjai a felsőoktatásban egyáltalán részt nem vevők is. Jellemzi a csoportot, hogy
társadalmi státuszát illetően a legheterogénebb, számosságát illetően a legnagyobb, és a turisztikai
termék összes speciális célja, kényelmi fokozata, kínált szárazföldi és vízi, kulturális és
környzettudatos élményei iránt nyitott. A legszélesebb körű kínálatot kell biztosítani, mivel a
leggyakoribb az igény a szolgáltatások igénybevételére. Még jellemzően gyermek(ek) nélkül töltik
szabadidejüket vagy annak egy részét.
b, többgenerációs célcsoport – család (30-59)
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A csoport tagjait a legalább kétgenerációs családok, a túravitorlázás, mint szabadidős tevékenység
lehetővé teszi a három generáció együttes, aktív időtöltést is. (Értelemszerűen akkor kitolódik a
korcsoport felső határa.) A felnőtt korosztály demográfiai szempontból szignifikánsan homogén,
társadalmi státuszát tekintve heterogén. A szárazföldi programok, a kikötői szolgáltatások, a
látnivalók, tematikus túrák vonatkozásában a legszélesebb kínálatot igénylik. Speciális
szolgáltatások szükségesek a gyermek jelenléte miatt. A „családbarát” minősítés minden kikötő
esetében szükséges. A legaktívabban vehetik igénybe, „fogyaszthatják” a kialakított turisztikai
terméket, akár heti/havi gyakorisággal.

59+ célcsoport:
Ez a demográfiai szempontból viszonylag homogén korcsoport, már gyermekek nélkül vesz részt
az aktív szabadidős eltöltésben. Társadalmi státuszát illetően heterogén. Nagyobb hangsúlyt
élveznek a kényelmi szolgáltatások és az intermodalitás. A kikötői szolgáltatások és a szárazföldi
programok iránti igény magas. Nagy frekventáltsággal vehetik igénybe a szolgáltatásokat és
gyakorolhatják a járásmódot. A hálózat kommunikációs csatornáin a korcsoport igényei és szokásai
szerinti szolgáltatások és információk pontos és egyértelmű leírása szükséges.
A lakóhely szerinti különbségek:
a, hazai
A magyar turisták esetében a vitorlázás iránt érdeklődő, de eddig a járásmódot nem gyakorlók köre
jelentős, jelen projekt elsősorban őket kívánja elérni és megnyerni, bevonni.
b, külföldi
A külföldi turistákkal viszont a magyar lehetőségeket meg kell egyáltalán ismertetni, a térképeikre
felrajzolni az országot célként. A Balatoni kikötők – elsősorban a német turisták körében
hagyományosan – ismertebbek lehetnek, de az új generációk számára és az idősebbek számára is
egyéb tavaink újdonságot jelenthetnek.
Külföldi turisták célcsoportja:
Minden szempontból heterogén csoportot alkotnak a Magyarországra szervezetten, egyénileg vagy
csoportosan ideutazó turisták. Elsősorban azok a potenciális fogyasztói a kialakított termékünknek,
akik már információval rendelkeznek az ország természeti adottságairól és rendelkeznek vitorlás
ismeretekkel. Az előbbi megállapításból adódóan a hozzáférhető információs adatbázis és
marketing-kommunikációs eszközök használata kiemelt jelentőségű. A célcsoport motiváltságát
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jelentősen befolyásolhatja a környezettudatos szemlélet közvetítése, az esetleges ökoturizmus
desztinációi és az intermodalitás lehetőségének bemutatása. Cél a visszatérő látogatók számának
növelése.

Szűkebb célcsoportok és speciális motiváció - életmód/életvitel szerinti célcsoportok:

•

egészségtudatos életmód követői,

•

környezettudatos túrázók és az ökoturizmus követői,

•

aktív pihenés követői.

Praktikusan minden kiemelt célcsoporton belül létezik egy részhalmaza a csoportnak, ahol a
csoport tagjainál különböző intenzitással bírnak a fenti szempontok. Létezik egy egyre növekvő
csoport (külföldiek és magyarok körében egyaránt), melynél meghatározó a három fönti szempont
egyike vagy mindegyike. Így ezek a motívumok kiemelt fontosságúak a termék promóciója
esetében, tehát a kommunikációs felületen kiemelten szerepelnek.

3.5 SWOT-analízis
AZ ERŐSSÉGEK-LEHETŐSÉGEK ÉS A GYENGESÉGEK-FENYEGETETTSÉGEK BEMUTATÁSA

Erősségek (Strengths):
1. különlegesen

kiváló

Gyengeségek (Weaknesses):
természeti

1. a kikötői infrastruktúra színvonala és

adottságok - vízfelületek arányának

szolgáltatásainak száma, minősége nem

nagysága és hajózhatósága;

éri el a kívánt színvonalat;

2. a vitorlázás nagy hagyományokra tekint
vissza;
3. az országos szakági szervezetnek a
fejlesztésben szerezett tapasztalata és
gyakorlata erős szervezettséget biztosít;
4. minden – a vitorlázás szempontjából jelentős vízfelületen jelen van;
5. a kikötőket nemzetközi standard alapján
minősítik;

2.

az

aktív

szabadidős

tevékenység

szezonalitása (októbertől májusig nincs
szabadtéri tevékenységre lehetőség);
3. a

téli

vagyon

és

állagvédelem

biztosítása;
4. a

potenciális

partnerek

nem

tőkeerősek;
5. szakmai
kvalifikációt

hozzáértést,
és

képzést,

engedélyeztetést

igénylő szabadidős tevékenység;
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6. egyetlen,

jól

szervezett

országos

6. a kikötők pozicionálása nem kedvez a

intézmény koordinálásával történik a

terület felosztottságának,

megvalósítás (MVSZ/Akadémia);

bejárhatóságának, pl. túl közel vannak

7. egységes érdekképviselet;
8. a

közösséghez

a kikötők egymáshoz, nem kedvező

tartozás

pozitív

túrát szervezni; A Balaton északi és

élményének kialakítása;

déli partja közötti megosztás

9. a külföldiek jelenléte fokozottabb lehet.

(természeti értékek – szórakoztatás)
7. a kikötők szolgáltatásai hiányosak;
8. hiányzik a vitorlás önképzés lehetősége
és tárgyi adottságai, (ismeretanyag,
bérelhető eszköz stb.)

Lehetőségek (Opportunities):
1. magasabb

Fenyegetettség (Threats):

szolgáltatási

magasabb

árral,

biztosítottabb

az

a

színvonal,

profitképesség

üzleti

már

motivált

erőteljesebb

bevonása

gyakorlásába,

szféra

a

járásmód

szabadidős

ágának

szponzorálásába;
3. a

vitorlázásban

jogi

szabályozottság
inkonzisztenciája,

nagy adminisztrációs átfutási idő –
engedélyek terén;

3.

a

közbeszerzések

kiválasztási

folyamatának nehézségei;
4.

nem

jelenlegi

merevsége;
2.

vállalkozói

a

rugalmatlansága,

partnerek

számára már rövidtávon is;
2. a

1.

résztvevők

a fejlesztések következtében kialakuló
nagyobb

humánerőforrás-igényes

(családtagok, barátok) számára vonzó

vállalkozások és a fejlesztett színvonal

szárazföldi programok kialakítása;

fenntartása;

4. a megváltozott/eltérő mozgásképességű

5.

bérlési kapacitás alacsony;

túrázók a hajókon jelenleg is egyenlő

6.

az

eszközállomány

folyamatos

feltételekkel vehetnek részt a járásmód

karbantartása nem vagy részlegesen

gyakorlásában, távolabbi lehetőség a

valósul meg.

szárazföldi feltételek biztosítása is;
5. az intermodalitás sokrétűsége szélesebb
vendégréteget eredményezhet;
6. a fejlesztés következtébe beszerzett több
eszköz meghosszabbíthatja az ott töltött
időt, a profitképességet növelheti;
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7. a

teljesítménytúrák

következtében

„nyitás a szárazföldre” – turizmusából
eredő bevételek generálása;
8. a kedvezőtlen időjárási körülmények
okozta

jövedelem-kiesést

kiegyensúlyozzák a fejleszteni kívánt
intermodális
kapcsolódó

megállóhelyeken
járásmódok

lehetőségek,

a

kínálta
továbbá

meghosszabbíthatja az itt töltött időt,
áthidalhatja a szezonalitás problémáját is;
9. a hálózatos lefedettség (több járásmód
összekapcsolódása)

következtében

megnőhet a vendégéjszakák száma,
amely bevétel-növekedést von maga
után.

3.5.1 A fejlesztés megvalósításának korlátai, kockázatai, megoldásai
A

SWOT-táblázatban megjelölt Gyengeségek és

Fenyegetettségek a

tervezett program

megvalósításának korlátait és kockázatait jelenthetik. Korántsem bizonyos a felmerülésük, de a rájuk való
felkészülés és a megoldások felkutatása alapvető részét képezik a tervezés fázisának. A pontozás értékei és
értékhatárai:
C (consequences): Az esemény bekövetkeztének/hatásának a súlyossága, négy fokozat: katasztrofális,
kritikus, marginális és elhanyagolható;
F (frequency): Az esemény bekövetkeztének valószínűsége, öt fokozat: gyakori, valószínű, alkalmi,
valószínűtlen, lehetetlen
A számítás képlete: R (risk)=C*F
A pontszámok szerinti kategóriák:
Fehér mezőben: 1-7 pont - ENYHE
Világoskék mezőben: 8-12 pont - KÖZEPES
Középkék mezőben: 13-20 pont - SÚLYOS
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A gyengeségek (Weaknesses) kockázatának kezelése:
W1 9 pont (3*3) Jelen stratégia megvalósításának egyik célja, hogy a túravitorlázók kiszámítható, általános
sztenderdek szerint ellenőrzött/minősített körülmények közé kerüljenek, és a vitorlázás alapfeltételei és a
szolgáltatások színvonala és választéka – a helyi körülmények és igények figyelembe vételével - hasonlóak
és kiszámíthatóak legyenek országszerte.
A kockázat kezelése: a horgonyos minősítő rendszerkötelezővé tétele a fejlesztésben résztvevő kikötők
számára.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
W2 4 pont (2*2) A szezonalitás kockázata a megállóhely profitképes üzemeltetése szempontjából: hosszútávon
a megoldása – a kikötői víz áramoltatása.
A kockázat kezelése: jelen Pályázat keretében a vitorlás szezon meghosszabbítását a parti programok,
turisztikai attrakciók, alternatív járásmódok kínálata, a tematikus túrák választékának bővítése, és a felsorolt
események koordinálása.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
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W3 16 pont (4*4) A téli vagyon- és állagvédelem a legsúlyosabb gyengeségünk A megfelelő biztosítás illetve a
béreltető szervezetekkel olyan szerződések megvalósítása, melynek keretében kötelezik a béreltetőt a célnak
legmegfelelőbb tárolásra a szezonon kívüli időszakban is.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
W4 6 pont (4*4) A potenciális partnerek tőkeerősségének hiánya a fejlesztések megvalósításában résztvevő
egyéb intézményekben rejlő pénzügyi potenciál kihasználásával és a megfelelő üzleti stratégia és terv
elkészítésével kezelhető. Valamint a fejlesztésekben rejlő olyan marketing lehetőségek is felhasználhatóak,
amelyek erősítik a partnerek üzleti potenciálját.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
W5 6 pont (3*2) A szakmai hozzáértést és az önképzést a Vitorlás turista kalauz használatával lehet megszerezni,
illetve ha a vitorlást nem maga a turista vezeti, hanem képzett vitorlázó, akkor a szakmai kompetencia is
biztosított. A kalauz fejlesztése jelen Pályázat keretében valósul meg.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment, a projektfejlesztés időszakában kezeljük.
W6 9 pont (3*3) A kikötők pozicionálása a fejlesztést követően éppen erőssége lesz a programnak, mivel a
tematikus túrák, a turisták érdeklődési körének megfelelően sokrétű kínálat (az északi és déli part szárazföldi
programjaira és turisztikai attrakcióira vonatkozóan a Balaton esetében) ezt a problémát kezeli, az egyéb
tavak esetében pedig vitorlázás turisztikai élménye a szárazföldi programok esetében is komplex élményt
biztosít a turistáknak.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
W7 12 pont (4*3) A kikötők szolgáltatásainak sztenderdek szerinti felmérését, tanúsítását és monitoringja a
horgonyos minősítő rendszer biztosítja, melyet jelen Pályázat során valósítunk meg.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment, részben a projektfejlesztés időszakában kezeljük (a
kritériumrendszer kidolgozása)
W8 12 pont (4*3) A bérelhető vitorlások száma elenyésző jelen pillanatban a Balaton-menti kikötőkben az
egyéb tavaknál pedig teljességgel hiányzik. Ezt a hiányosságot a fejlesztés kezeli.
Az önképzés és az összegyűjtött ismeretanyag szintén a Pályázat során fejlesztendő eszköz, tehát a
megvalósítással megszűnik.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
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3.5.2 A fenyegetettségek (Threats) kockázatának kezelése:
T1 10 pont (2*5) A jogi rugalmatlanság megoldása valójában csak a megvalósítás időigényét növelhetné, de a
megfelelő jogi eszközök, helyes ütemezés szerinti alkalmazása megoldása ennek a fenyegetettségnek.
A kockázatkezelés felelőse a külső jogi szakértő.
T2 12 pont (3*4) Nagy adminisztrációs átfutási, ügyintézési és engedélyezési idő szintén a
projektmenedzsment megfelelő feladatütemezésével és szakértelemmel eliminálható.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
T3 12 pont (3*4) A közbeszerzések kiválasztási folyamatának bonyolultságát a közbeszerzési szakértő
alkalmazásával oldjuk meg,
A kockázatkezelés felelőse a közbeszerzési szakértő.
T4 8 pont (4*2) A humánerőforrás-igény költség oldalát a fenntartás időszakában a jól tervezett és
megvalósítható pénzügyi terv biztosítja.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
T5 9 pont (3*3) Ha a fejlesztések és a megfelelő marketing következtében a megnövekedő igényt még a
fejlesztés megvalósítása során már lehet kielégíteni, akkor a további fejlesztéseket lehet tervezni.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.
T6 6 pont (3*2) Mivel a horgonyos minősítés auditálása és monitoringja folyamatosan zajlik, és minden
résztvevő kikötő számára kötelező, ezért ez megoldást nyújt erre a fenyegetettségre.
A kockázatkezelés felelőse a projekt-menedzsment.

4 Szervezeti háttér
4.1 A hálózatot működtető szervezet ismertetése (szervezeti forma, tagok, tevékenység, szakmai
felkészültség, eszközellátottság)
A Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelelve a Magyar Vitorlás Szövetség a
Pályázatot konzorciumi formában nyújtja be. A konzorciumnak két résztvevője van: a konzorcium
vezetője és egy konzorciumi tag. A konzorcium vezetője a Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban
a Szövetség/ vagy MVSZ), a tagja pedig a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. (a továbbiakban:
Akadémia).
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Az MVSZ a Magyar Köztársaságban működő, a vitorlázás sportágban sporttevékenységet folytató
személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a vitorlázás sportágat (versenyszerű és
szabadidős formák) irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú szervezet. A
szövetség célja a vitorlás sport, mint közhasznú tevékenység fejlesztése, tagjai érdekeinek védelme, az
egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, valamint széleskörű
szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás
megszerzését a törvény lehetővé teszi.

4.2 A konzorciumi partner bemutatása
A Szövetség konzorciumi partnere az Akadémia. Az Akadémia a Szövetség által életre hívott szervezet,
melynek működési célja a GINOP-forrásokból megvalósítandó fejlesztések realizálása. Az előkészítés
feladatai és a megvalósítás konkrét, támogatható tevékenységei jól definiálhatók az Útmutató alapján.
Szakmai tekintetben jól felkészült, a célfeladatok végrehajtásainak szakemberválasztása a Felhívásban
meghatározott feltételek szerint történt meg.
Az Akadémia célja és egyben feladatai/tevékenységei a Pályázat előkészítése és megvalósítása során
összefoglalva a következőek:
•

a Magyar Vitorlás Szövetség által szervezett vitorlás túraszervezés működésének és fejlődésének
elősegítése az Akadémia gazdasági, vállalkozási tevékenysége által, valamint a túravitorlázás
során széleskörű szolgáltatások nyújtása az MVSZ tagjai és egyéb túravitorlázás iránt érdeklődők
számára. Ennek során kiemelt céljai és feladatai:

•

a GINOP-fejlesztés lebonyolítása;

•

létesítményfejlesztés és üzemeltetés;

•

turisztikai hálózatfejlesztés;

•

eszközbeszerzés és üzemeltetés;

•

a túravitorlázás eseményeinek koordinálása.

A társaság tevékenységéből származó eredmény teljes egészében az aktív szabadidős hálózat
létrehozásakor és működtetésében kerül felhasználásra.

4.3 A költségterv
Magyar Vitorlás Akadémia NKft.: a Pályázat előkészítése, megvalósítása és fenntartása során vett
konkrét feladatai és költségei (a költségeket nettó módon számoljuk el):
•

Az előzetes felmérés a szükségleteket, célcsoportokat, dokumentumok beszerzését illetően
még az MVSZ feladata volt.
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•

Költségtípusát

tekintve:

Előzetes

tanulmányok,

engedélyezési

dokumentumok;

Költségelem: előzetes igényfelmérés, célcsoport-elemzés, becsült összege: 1 000 000 Ft
•

Az előzetes tanulmányok, szükséges háttér-dokumentáció, a megvalósíthatósági tanulmány
(Stratégia) elkészíttetésének koordinációja (előzetes szakmai véleményezések készíttetése,
közbeszerzés, a közbeszerzést bonyolító szakértő, a Stratégia elkészíttetése
Költségtípus: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségtétel: egyéb
szükséges háttértanulmányok, szakvélemények: 18 750 000 Ft (1 000 000 Ft és 17 750 000
Ft);
Költségtípus: közbeszerzési szakértői díj; közbeszerzési lebonyolítási díj: 7 890 000 Ft
(7 590 000 Ft és 300 000 Ft)
A projekt-előkészítés szakaszában a fejlesztés és megvalósítás előfeltételeinek
koordinálása, projektmenedzsment költség: 2 875 200 Ft
Előkészítési költség összesen: 29 515 200 Ft

•

A projekt előkészítésének, megvalósításának és fenntartásának koordinációja, a kapcsolódó
vitorlázásszakmai tanácsadás és felügyelet;
A projektmenedzsment feladatait a projektvezető, Imhof Gábor, a vitorlázás szakmai vezető,
Holzhauser András, a pénzügyi szakmai vezető, Szabolcsik Tamás és a turisztikai szakmai
vezető, Balaskó Tamás látják el és. A projektvezető feladatait várhatóan Imhof Gábor
alkalmazotti jogviszony formájában látja el, míg Szabolcsik Tamás pénzügyi vezető és Balaskó
Tamás, turisztikai munkatárs megbízásos jogviszonyban végzik munkájukat. (A mellékeltben
benyújtjuk szakmai önéletrajzukat.) Mind a projektvezető, mind pedig a szakmai vezetők
megfelelnek a Pályázatban meghatározottaknak. A menedzsment feladata a projekt során
végzett feladatok előírásos dokumentációja, az eredő adminisztratív és pénzügyi munka szakmai
koordinációja, vezetése és ellenőrzése. A projektmenedzsment felelős a megvalósításban és
fenntartásban, a beszerzett eszközök béreltetésében együttműködő tagszervezetek munkájának
a segítéséért is. A Pályázati útmutató szerint a konzorciumi tag az általa elvégzett támogatható
tevékenység költségeivel önállóan elszámol. Az elszámolás benyújtásáért a konzorciumi tag felel
a pályázati feltételeknek megfelelően. A projektvezető jelentéseit heti rendszerességgel készíti el
a projekt állásáról. A projektmenedzsment munkáját projekt asszisztensként segíti Sütő Judit
Katalin (Imhof Gábor és Balaskó Tamás); Fluck Réka és Bakos Tímea projekt koordinátorként
és szakmai asszisztensként látják el a vitorlázás szakmai feladatok adminisztratív és koordinatív
feladatait.
A megvalósítás időszakában három vitorlázás szakmai munkatárs vesz részt. A szakmai
vezető (Holzhauser András), aki – lévén az MVSZ főtitkára – mind a tagszervezetekkel, mind
pedig az országos szervezet vezetőségével is együttműködve dolgozik a projektben; egy szakmai
koordinátor (Fluck Réka – heti 8 óra), aki a szakmai ismeretei és a tagszervezetekhez fűződő
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kapcsolatai révén a legalkalmasabb a feladatok koordinálására, a kommunikációra és egy szakmai
asszisztens (Bakos Tímea – 8 óra) – aki a mindennapos adminisztráció és ügyintézés feladatait
látja el.
A projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás összege:23 592 600 Ft
A szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai: 12 305 160 Ft
A projektmenedzsment kapcsolódó útiköltsége: 3 870 000 Ft;
A projektmenedzsmenthez igénybevett egyéb szakértői szolgáltatás költségtípuson egy
könyvelőt és egy jogi szakértőt is megbízunk a szakmai feladatok ellátásával: 29 420 000 Ft
Költségtétel: projektmenedzsment – költségelem: projektmenedzsment személyi jellegű
ráfordítás: 56 882 600 Ft;
•

Az Akadémia következő általános rezsi költséget kívánja elszámolni (posta, irodabérlet,
közüzem, telefon, irodaszer tételekre): 2 862 000 Ft;

•

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása költségtípuson tervezett költségelemünk (egyéb
kommunikációs tevékenység) 3 987 636 Ft;

•

A beszerzésre kerülő hajók vizsgáztatása – a forgalomba és használatba helyezést illetően
tervezetten 3 100 000 Ft költséget fognak jelenteni egyéb szolgáltatási költség
költségelemen.

•

A Vitorlás turista kalauz című önálló ismeretszerzésre alkalmas szakmai anyagot egyéb
szolgáltatási költségelemként” terveztük: 10 000 000 Ft.

•

Marketing

és

kommunikációs

szolgáltatások

költségtípusára

a

megvalósítandó

költségelemek – egyéb kommunikációs tevékenység és marketing eszközök fejlesztése –
összege 76 000 000 Ft
•

A beruházáshoz kapcsolódó immateriális javak beszerzése költségsoron kerülnek
megvalósításra a következő tételek: elektronikus média felületeinek kialakításához,
applikáció kifejlesztéséhez az immateriális javak beszerzése költségtípuson terveztünk
egyéb szellemi termék, szoftver bekerülési összege és vagyoni értékű jog bekerülési értéke
költségelemek szerint, 58 800 000 Ft költséget. (részletezése a kommunikációs tervben).

•

Az eszközbeszerzés költségei pedig bekerülési értéken 545 419 704 Ft (hajók és egyéb tárgyi
eszközök) és hálózatépítési tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés

A TELJES KÖLTSÉG ÖSSZEGE: 799 997 300 FT
A fenti feladatok a Pályázati felhívás és útmutató szerint tervezett fejlesztésből, az Akadémia
előkészítésben, megvalósításban és fenntartásban meghatározott feladatköréből adódó tevékenységek
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végrehajtásából eredő költségelemek. A feladatban résztvevő humánerő szakértelmét a mellékelt
szakmai önéletrajzok dokumentálják, a költségtípusok indokoltságát pedig jelen Stratégia támasztja alá.

4.4 A költségterv táblázatban
1. Projekt előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési eljárások lefolytatásának
költsége)
2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

29 515 200
7 890 000
11,65%

3. Terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)
4. Műszaki ellenőri szolgáltatás
5. Projektmenedzsment
6. Rezsi
7. Ingatlan vásárlás
8. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

56 882 600
2 862 000
3 987 636

9. Az aktív turisztikai gerinchálózatok
működtetésével kapcsolatos feladatok
10. Marketing tevékenység
11. Képzés
12. Tartalék

78 220 300
76 000 000
10 000 000
-

12,15%

0,00%
0,50%
9,78%
9,50%
1,25%
0,00%

12,50%
Max 2%
Max 0,5%

15%

Max 10%
Max 10%, 80 millió Ft
Max 5%
Max 5%

4.5 Az együttműködő partnerek bemutatása
A Pályázati útmutató előírásai szerint az együttműködők köre meghatározott. Ennek megfelelően a
Szövetség közös platformot alakított ki a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség
szervezetével, melyet mellékelünk. Ennek értelmében a következőkben alapgondolatokban állapodtunk
meg:
Az országos TDMSZ-szel történő együttműködés esetén a Magyar Vitorlás Szövetség feladata az
informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása hardveres, szoftveres és fejlesztési oldalról,
a TDMSZ feladata pedig a tartalomszolgáltatáshoz szükséges adatbázisok biztosítása. Továbbá az
együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDMSZ segítséget nyújt abban,
hogy meghatározzuk, ezeket melyik kikötőhöz lehet kapcsolni, milyen attrakciókat érdemes bevonni, illetve
hogy milyen elvek mentén építsük fel a tematikus túrákat (pl. gasztrotúrákat) különös tekintettel a
helyszínekre, és arra hogy a túra a versenyjogi szabályokkal összeférhető legyen.
Ezek a TDMSZ-szervezetek rendkívül hatékony együttműködő partnerei lesznek a Magyar Vitorlás
Szövetségnek, illetve annak konzorciumnak, amely a Magyar Vitorlás
Szövetséggel együttműködve tervezi megvalósítani a GINOP 7.1.2.-15 pályázat segítségével az
úgynevezett balatoni és egyéb tavakban kialakított vitorlás túraútvonalakat, tematikus túrákat, azaz
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megtervezik, megvalósítják, illetve fenntartják a Pályázat során kialakított szolgáltatásokat és a
termékeket.
Azt akarjuk elérni, hogy a turista vitorlázzon, és miközben vitorlázik és megáll egy kikötőben, akkor
ismertessük meg vele és tegyük vonzóvá számára a kikötő környezetében található turisztikai
attrakciókat, programokat.
Közös célok
Hagyományos a köztudatban és a vitorlás társadalomnak egy jelentős részében is, hogy a balatoni főszezon
idejével egybeesik a vitorlázás szezonja, ami jellemzően május elejétől szeptember végéig tart. Ugyanakkor
viszont látnunk kell azt, hogy a Balaton-parton nagyon sok olyan látnivaló, nevezetesség, vagy nagyon sok
turisztikai célpont lehet, ami nem csak a főszezon idejében érdekes, hanem a szezonon túl is.
Azért is fontos a szezonon túlmutató túrák tematizálására figyelmet fordítani, mivel a Pályázat külön
kiemeli az adott tematikus túraútvonalak meglétének fontosságát, illetve hogy az adott szakági szövetség
stratégiája így is járuljon hozzá a szezon meghosszabbításához. Ennek érdekében olyan tematikus túrákat
hozunk létre, amelyek a klasszikus balatoni és az egyéb tavakon szezonon kívül az úgynevezett elő- és
utószezonban teljesíthetőek.
A főszezon előtti, kora tavaszi időszak – amikor már a víz nincs befagyva, vitorlázni már lehet – tematikus
túrája lehet egy fotótúra, hiszen tavasszal rendkívül szép természeti fotókat lehet készíteni a Balatonon, a
Balaton környékén, a Balaton környéki településeken, a Balaton környéki helyszíneken, akár például a Kálimedencében, a bazaltorgonák környékén, vagy akár déli parton bárhol.
Informatikai szolgáltatások
Az igények kielégítéséhez létrehoznunk egy informatikai hátteret és felületet – akár PC-s, akár
okostelefonos –, valamint ezt feltöltjük olyan tartalommal, ami alapján a turista tájékozódni tud,
információt tudunk szolgáltatni a vitorlások számára a kikötő környékén lévő szolgáltatásokról,
rendezvényekről, természeti látnivalókról, egyéb attrakciókról, és akár online szállást is tud foglalni a
felületen.
A tartalomszolgáltatás megvalósításának fontos eleme a már említett, TDMSZ-szervezetekkel való
együttműködés, mivel a tőlük kapott adatbázis beemelésével, az informatikai rendszeren keresztül
tájékoztatjuk a turistákat.
Az informatikai rendszer összeköthető a vitorláskártyával olyan módon, hogy a kártyatulajdonos a
kártyájával tud regisztrálni a mobiltelefonos alkalmazásokat kínáló áruházban, és le tudja tölteni azt az
applikációt, amin - telefonjára telepítve - tényleges szolgáltatáselemeket, információkat kap.
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A horgonyos kikötő minősítési rendszer
Azok a kikötőket, amelyek részt vesznek a fejlesztésben, a horgonyos minősítési rendszer kritériumai
szerint minősítjük. Ez a minősítési rendszer a szállodák csillagos minősítéséhez hasonló elven kerül
kialakításra, ahol az 1 horgony a legalacsonyabb, az 5 horgony a legmagasabb minősítési fokozat. A
minősítési rendszer kialakításakor meghatározandó az egyes fokozatok esetén elvárt szolgáltatások köre,
minősége. Például 1 horgony – ki lehet kötni, 2 horgony – ki lehet kötni, van WC, van áramvételezési
lehetőség, ivóvíz,… 5 horgony – ki lehet kötni, van külön férfi és női WC, zuhanyzási lehetőség, van
áramvételezési lehetőség, ivóvíz, közvetlen közelében van szálláshely, bevásárlási lehetőség stb.
A túrázók, vitorlázók számára a már említett applikáció segítségével ezt az információt is megjelenítjük,
hogy ennek megfelelően választhasson kikötési célpontot. Mivel nem mindenhol van wi-fi kapcsolat, ezért
technikailag megoldandó, hogy offline is elérhetőek legyenek az alkalmazáson keresztül nyújtott bizonyos
szolgáltatások.
A szerződés alapján történő együttműködés esetén a Magyar Vitorlás Szövetség feladata az
informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása hardveres, szoftveres és fejlesztési
oldalról, a TDMSZ feladata pedig a tartalomszolgáltatáshoz szükséges adatbázisok biztosítása.
Továbbá az együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDMSZ
segítséget nyújt abban, hogy meghatározzuk, hogy ezeket melyik kikötőhöz lehet kapcsolni,
milyen attrakciókat érdemes bevonni, illetve hogy milyen elvek mentén építsük fel a
gasztrotúrákat, különös tekintettel a helyszínekre, hogy a túra a versenyjogi szabályzattal
összeférhető legyen.
A másik szorosabb együttműködést jelentő csoport a fejlesztendő kikötőkben működő, a megvalósításban
és fenntartásban résztvevő vitorlás MVSZ-tagszervezetek. A tagszervezetek az ellátandó feladatokhoz
szükséges szakértelemmel és humánerőforrással rendelkeznek. A bérletbe kihelyezett eszközök/hajók a
bekerülési összeg 5%-ának értékében fizetik az éves bérletet a Szövetségnek. A beszerzett eszközök az
Akadémia tulajdonában vannak. A használó/bérbeadó klub kötelessége a megfelelő tárolás és a
rendeltetésszerű használat, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási és javítási munkák elvégzése – ezt
a fenntartási időszak alatt is monitorozzuk. A működtetési feltételek, a javítás, karbantartás és szolgáltatás
színvonala a bérleti szerződésben meghatározásra kerül.
Sorszám Helyi együttműködő tagszervezet
1.

Balatonfüredi Yacht Club

2.

Kereked Vitorlás Klub Csopak
Procelero Sportegyesület
52

3.

Túravitorlás Sportklub

4.

BS-Fűzfő Vitorlás Klub

5.

Vízügyi Sport Club

6.

Spartacus Vitorlás Egylet

7.

Keszthelyi Yacht-kikötő Vitorlás Sport
Egyesület

8.

Tihanyi Hajós Egylet

9.

Orfűi Vitorlás Egyesület

10.

Fertő-tavi Vitorlázó Egyesület

11.

Velencei-tavi Vízi Sportiskola

12.

Deboti Vitorlás Sportegyesület

13.

Kenese Marina-Port Vizisport Egyesület

14.

Gyerekreáció Sport - és Közösségfejlesztő
Egyesület

15.

Optisul Vitorlásiskola

16.

Balatoni Hajózási SE

17.

Magyar Villamos Művek SE

Az együttműködő MVSZ-tagszervezetek rövid bemutatása:
Általános bemutatás: A Bevezetőben (pp 4-6) utaltunk a Festetics-programra, mely
tulajdonképpen az MVSZ 2012-ben elfogadott közép- és hosszú-távú stratégiájának tekinthető.
Ez a dokumentum hangsúlyozza vitorlázás nyitottságát a „külső tagok” számának bővítését. A
vitorlás turizmus népszerűsítése minden tagszervezet – így az alábbiak - stratégiájának is integrált
része.
A Balaton fejlesztésben résztvevő kikötői felé hangsúlyosabban a külföldi turistákat fogjuk
orientálni, míg az egyéb tavak kikötőibe elsősorban a hazai aktív turizmus résztvevőit várjuk.

Túravitorlás Sportklub (TVSK)

53

Az 1500 főt számláló egyesület 1964-ben alakult. Alapvető célja, hogy a korosabb, de még továbbra is vitorlázni
vágyókat összefogja, és részükre a turizmus keretén belül aktív szabadidős lehetőséget biztosítson. A klub öt
telep működését fogja össze és támogatja: Alsóörs, Fonyód, Balatonalmádi, Ábrahámhegy és Balatonfűzfő.

BS-Fűzfő Vitorlás Klub
A BS-Fűzfő Vitorlás Klub a Laguna Yacht Club területén működő vitorlás egyesület. A klub elsődleges célja a
vitorlás szakág népszerűsítése a turizmusban, de fontos a színes és élvezetes klubélet biztosítása, a klubtagság
vendégtagokkal történő növelése is.

Balatoni Hajózási SE
Balatoni Hajózási SE. (korábban Mahart SC.) 1950-ben alakult. Alapvető célja, hogy összefogja a vitorlázókat,
számukban pedig növelje őket, a turizmusban hagyományosan részt vesz.

Spartacus Vitorlás Egylet
A Spartacus Vitorlás Egylet 1990-ben alakult. Alapítói a megszüntetett Budapesti Spartacus SC Vitorlás
szakosztályának tagjai voltak, akik az új egyesület nevének a megválasztásával is jelezték, folytatni kívánják az
arra érdemes hagyományokat. A Spartacus Vitorlás Egyletnek közel száz tagja van, stratégiájuk szerint
jelentősen növelik a vendégtagok számát.

Keszthelyi Yacht-kikötő Vitorlás Sport Egyesület
Az ország egyik legrégibb egyesületét még a Festetics-család alapította, jogelődje a Csónakázó és Korcsolyázó
Egyesület. Jelenleg is non-profit szervezetként működik, továbbra is foglalkozik tömegsport keretében ifjúsági
és felnőttoktatással, több olimpiai és világbajnokot nevelt már ki. A telepet közösen használják túravitorlások
és evezősök, és itt működik az ország egyetlen vitorlás-hajóépítő iskola, a keszthelyi Asbóth Sándor
Szakközépiskola és Kollégium egyik tagozata.

Tihanyi Hajós Egylet
Hetven vitorlás befogadására alkalmas rendezett, gondozott marinában minden hajóhelyhez víz, villany
csatlakozás tartozik. Felújított vizesblokk, konyha, társalgó várja vendégeinket. A közelben strand, színvonalas
szállások és étterem is elérhető.
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Orfűi Vitorlás Egyesület
Vitorlázásra a 2.5 km hosszú és átlagban 500 méter széles Pécsi-tó alkalmas, elsősorban a kis vitorlás jollék
számára ideális. Kezdetben Kalózok voltak a Pécsi-tavon, majd megjelentek az M Jollék és idővel az Optimistek.
(az adott kifejezések hajóosztályokat jelölnek). Az Orfűi Szörf Klub tagsága 2015 tavaszán döntött úgy, hogy
csatlakozik az Orfűi Vitorlás Egyesület tagságához.

Velencei-tavi Vízi Sportiskola
A 40 éves múltra visszatekintő Velencei-tavi Vízi Sportiskola Európa egyetlen sportcentruma, amelyben mind
a három olimpiai vizes járásmód – kajak-kenu, vitorlázás, evezés – megtalálható. A centrum tárt kapukkal vár
minden, a szabadidejét hasznosan és egészségesen eltölteni vágyó gyereket, fiatalt, családokat, baráti
társaságokat, cégeket. Az intézmény alkalmas nagyobb szabású céges, családi közösségi napok lebonyolítására.

Deboti Vitorlás Sportegyesület
Clubunk, a DEBOTI Vitorlás Sportegyesület az ifjúsági, és felnőtt hobbivitorlázás kiemelt bázisa kíván lenni a
Miskolc és környéke régióban. Célunk, hogy egy mozgás központú, természet- és vízbarát közösséget hozzunk
létre, ezért és az utánpótlás-nevelés jegyében nyári táborokat is hirdetünk.

Kenese Marina-Port Vizisport Egyesület
A Kenese Marina-Port Vízisport Egyesület évente számos rendezvényt nyújt a túravitorlázók számára. A
rendezvények színvonalasak, a térség vitorlás- és társasági életének meghatározó eseményei, jó lehetőséget és
találkozókat biztosítva a mozgásforma iránt érdeklődőknek. A Kenese Marina-Port évek óta számos
hagyományőrző eseménynek, ill. rendezvénynek ad otthont.

Balatonfüredi Yacht Club
1996-ban a BSC így lett tulajdonosa a vitorlás telepnek. A vitorlázók kiváltak a BSC-ből és megalapították a
Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezetet. A szervezet gyors fejlődésnek indult. Az egyesület jelentős
sportdiplomáciai tevékenységet fejt ki, tagjai közül vannak, akik nemzetközi vitorlás szervezetek vezetőségében
tevékenykednek, de képviselőik dolgoznak az Európai Vitorlás Szövetségben, a Magyar Vitorlás Szövetség
elnökségében, az MVSZ bizottságaiban és osztályszövetségeiben, valamint megyei szinteken is. Ezt remekül föl
tudjuk használni az Unión belül a megvalósított megállóhelyek/kikötők népszerűsítésre, megismertetésére.
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Magyar Villamos Művek SE
Az MVM Sportegyesület 1994-ben társadalmi szervezetként került létrehozásra azzal a céllal, hogy a Magyar
Villamos Művek ZRt. és annak átalakulásával létrejött villamosenergia-ipari társaságok munkavállalói,
nyugdíjasai, jogelődjének nyugdíjasai, valamint ezek családtagjai részére aktív szabadidős, rekreációs
lehetőségeket biztosítson.
A Vitorlás Szakosztályuk az egyik legaktívabb, tevékenységét és tagságát tekintve leginkább bővülő a Vitorlás
Szakosztály, amely 2009-ben újította meg tevékenységét és kötelezte el magát a tagsága részére nyújtott
programok és mozgási lehetőségek alkalmával.
Magyar Vitorlás Szövetség
A Szövetség a kezdetekben szintén egy helyi klubszervezet volt, ezt is bemutatnánk néhány szóval. 1867.
március 16-án megalapította Balaton-Füredi Yacht Egylet néven hazánk első vitorlás klubját. A magyar
vitorlázás 1920-as évek második felében indult robbanásszerűen dinamikus fejlődésnek. A Magyar Vitorlás
Szövetség a tagegyesületek szervezete, az egyes vitorlázók egyesületi tagságukon keresztül illeszkednek a
rendszerbe. Megalakulása óta 2014-ig 19 elnök vezette. Ma az MVSZ-nek közel négyezer tagja van.

Kereked Vitorlás Klub Csopak
A klub 1979 decemberében alakult néhány lelkes “külkeres” dolgozóval. Az induláskor 1980 tavaszán
mindössze egy konténer és egy famóló volt a telepen. Jelenleg mintegy kétszáz fő (klubtagok és családtagjaik)
élvezik az egyre szépülő klubot és annak bővülő szolgáltatásait. Ismét megindult a versenyző fiatalok nevelése.

Fertő-tavi Vitorlázó Egyesület
A Fertő-tavi Vitorlás Szövetség (rövidítve: FVSZ) a Fertő-tavi vitorlás klubok által 1957-ben alapított
sportszövetség. A Fertő-tavi túravitorlázást egyesületi keretekben folytató közösségek, illetőleg a támogató
társadalmi szervezet. A Szövetség célja a Fertő-tavi vitorlázás fejlesztése, a túravitorlázás eredményességének
növelése, a Szövetség tagjai érdekeinek védelme, az egészséges életmód, a természeti környezet megóvásának
elősegítése, széleskörű szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára. FVSZ támogatja a vízi turizmust.

Gyerekreáció Sport - és Közösségfejlesztő Egyesület
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2015-ben

ezért

létrehoztuk

a

Gyerekreáció

Egyesületet,

hogy

megteremtsük

a

változás

bázisát.

Az egyesület nem rendelkezik jelenleg semmivel és nem kap működéséhez támogatást csak az Élményfalu
Project keretében. Helyi vállalkozásokkal összefogva igyekszünk létrehozni Sarudon a Tisza-tó AKTÍV
turisztikai központját, népszerűsítve ezzel a települést, a Tisza-tavat és az aktív szabadidős tevékenységeket.
A Gyerekreáció Egyesület kiemelt figyelmet szentel a térség fejlesztési lehetőségeinek. Üzleti alapú, önfenntartó
gazdálkodása is motiválja az egyesületet a vitorlás turizmus népszerűsítése vonatkozásában.

Optisul Vitorlásiskola
Nyaraló családoknak igazi élményt nyújtó vitorlázást, szülőknek kikapcsolódást jelentő vízparti
gyerekfoglalkozásokat, illetve fiatalok részére minőségi vitorlás - és angolos táborokat biztosít a szervezet.

4.6 Fenntartás, karbantartás biztosításának bemutatása
A fenntartás és karbantartás minden esetben a béreltető tagszervezet feladata. A teljes feladatkör definiálása
bérleti szerződés keretében kerül szabályozásra, a mintaszerződést mellékeljük. A tervezett ellenőrzés az
Akadémia részéről évei rendszerességgel és „ad hoc” jellegű monitorizálással fog megvalósulni.
Amennyiben nem tesznek eleget a megállapodás vonatkozó pontjainak, úgy az a szerződés szerinti
szankciókat vonja maga után.
A mintaszerződést benyújtjuk a hiánypótlás keretében. A beszerzett eszközöket béreltető szervezetekkel
kötendő bérleti szerződés 2. és 3. számú pontjai rendelkeznek a bérbevevő kötelezettségeiről és a szerződés
hatályáról és megszűnéséről.

II.

A fejlesztési igények meghatározása

4.6.1 Az infrastruktúra fejlesztése –marketing és web-szolgáltatás, a horgonyos minősítés bemutatása,
eszközbeszerzés, az eszközök bemutatása
A fent megnevezett tagszervezetek a következő módon részesülnek a programelemek megvalósításából:

Sorszám

Kikötő

Eszközbes

Marketing

zerzés

szolgáltatás

Web-oldal
fejlesztése
szolgáltatás

Horgonyos
minősítő
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rendszer
vizsga
Balatonfür
1.

ed

x

x

x

x

2.

Csopak

x

x

x

x

3.

Alsóörs

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Balatonal
4.

mádi
Balatonfűz

5.

fő

6.

Fonyód

x

x

x

x

7.

Siófok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Balatonföl
8.

dvár
Ábrahám-

9.

hegy

10.

Keszthely

x

x

x

x

11.

Tihany

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Balatonke
12.

nese
Gyenesdiá

13.

s
Sarud –

14.

Tisza-tó
Orfű –

15.

Pécsi-tó
Fertőrákos

16.

– Fertő-tó
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Agárd –
17.

Velencei-

x

x

x

x

x

x

x

x

tó
Hejőkeresz
túr –
18.

NyNyékládházi
-tavak

4.6.1.1 A marketing szolgáltatás

A kampány és a kommunikáció célja
A GINOP-7.1.2-15 projektben megvalósítandó marketing feladatokat alapvetően elkülönítjük a projektre
(tervezés/előkészítés – fejlesztés – megvalósítás – fenntartás) vonatkozó és a megvalósítás során az
együttműködő szervezetek béreltető/szolgáltatásnyújtó tevékenységének marketing tevékenységére. A projekt
marketingterve jelen Stratégiának a része. Az együttműködő/béreltető szervezetek marketing szolgáltatását is a
projekt keretén belül biztosítjuk – segítve ezzel munkájukat. A két szolgáltatás nyilván nem különíthető el
mereven, a projekt marketingterve tartalmazza eszközeiben a béreltető szervezeteknek nyújtandó marketing
szolgáltatást is. Azt, hogy az egyes szervezeteknek milyen marketing szolgáltatásra van szüksége, a fejlesztés
időszakában – az egyéni szükségleteknek megfelelően – egyezteti le a projektmenedzsment az adott béreltető
szervezettel. A projekt marketingtervét az alábbiakban mutatjuk be.
A projekt marketingjének átfogó célja, hogy a vitorlás sport népszerűsítését motivációként alkalmazva minél
több ember kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, edzettebb,
egészségesebb legyen. Közben ismerje meg Magyarország - számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és
természeti szépségeit, a tájhoz, természethez, az itt élő emberekhez, kultúrájukhoz, hagyományaikhoz kötődjön,
az aktív turizmus kínálta élményformák révén önmagát és hazáját értéknek élje meg.
A projekt szűkebb értelemben vett célja, hogy a turisztikai infrastruktúra és az azt működtető hálózat(ok) fejlesztésének révén a
Balaton Régiót, mint vitorlás-desztinációt pozícionálja – első lépésben - a belföldi, hosszabb távon pedig a nemzetközi piacon.
A piaci kommunikáció célja tehát nem más, mint egy minél tágabb szegmens – a vitorlás sportban már érintettek,
valamint a potenciálisan elérhető, de még nem bevont célcsoportok – megszólítása a piacon egy egységes
stratégiai elképzelések mentén végrehajtott, egységes és hálózatba foglalt termékfejlesztés eredményeként
megszülető vitorlás desztináció, a „Balaton Régió, mint a túravitorlázók felfedezésre váró paradicsoma”-brandjének
megalapozása.
Fenti célok eléréséhez - az infrastrukturális-, termék és hálózatfejlesztési projektek sikeréhez - elengedhetetlen
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egy jól átgondolt, stratégiailag tervezett kommunikációs kampány, melynek alapvonalait a következőkben
ismertetjük.

A kampány időzítése
A kampány a projekt időszakában a következő időtávot öleli fel:
2017. április-májustól 2018. május végéig
A teljes kampányidőszakon belül a kiemelt hangsúlyos időszakok a következők:
• 2017. április - június
• 2017. szeptember - október
• 2018. április - június
A kampány fő üzenete:
A Balaton Régió a magyar vitorlázás és vitorlássport egyre bővülő lehetőségeket kínáló, a nagyközönség előtt
megnyíló és egyre bővülő fellegvára.

Kommunikációs területek és célok meghatározása
1. Vitorlázás
• A vitorlázás „újrapozícionálása”: a vitorlázást elérhetővé tenni minél szélesebb kör számára
• A túravitorlázás népszerűsítése programok, tematikus és teljesítménytúrák, akciók segítségével
• A „Bejárható Magyarország” program népszerűsítése, melynek keretén belül az egyik jármód a vitorlázás

2. Balaton
• A Balaton Régió, mint vitorlás-desztináció pozícionálása a belföldi piacon
• A „Bejárható Magyarország” program keretén belül a Balaton turisztikai látványosságainak népszerűsítése az
öt járásmóddal együttesen

3. Kinyitni a partot a vitorlázók előtt
• A cél, hogy a Balaton legyen az első számú desztináció a vitorlások körében
• Túraútvonalak népszerűsítése
• Pl. Tematizált túrák: vártúra, családbarát túra, Keleti vagy Nyugati-medence túra, fotótúra
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4. Kinyitni a vitorlázást a parton lévők előtt
• A célok között szerepel kommunikálni a tevékenységet versenysportként művelőknek
• Megcélozzuk azokat, akik vitorlás jogosítvánnyal rendelkeznek.
• Cél, hogy a Balatonon nyaralók/nagyközönség számára a vitorlázás mint program elérhető legyen
• Vitorlás túrák, programok kommunikálása

Médiastratégia
A kampány konkrét tervezését a projekt során a médiastratégia elkészítésével kell kezdeni. Az elkészítendő
médiastratégiának hármas célrendszerben kell mozognia:
- ismertség építése
- a vágy felkeltése
- kipróbálás
A tervezés legfontosabb eleme annak meghatározása kell, hogy legyen, hogy milyen kommunikációs
csatornákon keresztül tudjuk az összetett és sokrétegű üzenetet eljuttatni a megfelelő célközönséghez. Más
szóval, a feladat a kommunikációs üzenet számára definiálni a legmegfelelőbb kommunikációs csatornákat
annak érdekében, hogy az üzenet célba érjen, azaz az üzenethalmazból a megfelelő üzenet a megfelelő embert
találja meg. Mindez a következő lépésekben történik:
1. Lépés• A célcsoportok beazonosítása
2. Lépés• A célcsoportok médiahasználati szokásainak beazonosítása
3. Lépés• A kommunikációs csatornák meghatározása
4. Lépés• A célok eléréséhez a legmegfelelőbb médiumok beazonosítása

A kommunikációs csatornák átfogó meghatározása
A kampány során a következő kommunikációs csatornákra kell fókuszálni:
- ONLINE és KÖZÖSSÉGI csatornák
- RÁDIÓ
- TELEVÍZIÓ
- KÖZTERÜLET
- STRAND
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- SAJTÓ
- TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

4.6.1.2 Web-oldal és digitális alkalmazások fejlesztése - szolgáltatás

Turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisa

A turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisa lehetővé teszi, hogy a vitorlázáshoz kapcsolódó szolgáltatókat
(hajóműhelyek, hajósboltok, kikötők, szállások, éttermek, attrakciók stb.) egységes adatbázisban rögzítsük és
kezeljük. Az adatbázishoz az egyes szolgáltatók saját belépési adatokkal tudnak hozzáférni, így a saját (és csakis
a saját) adataikat bármikor tudják rögzíteni és kezelni. Ez kifejezetten fontos olyan szolgáltatóknál, akik
kapacitást és árakat kezelnek. A rendszer az alábbi adatok kezelését teszi lehetővé:
•

általános leíró adatok;

•

nyitvatartási adatok;

•

kapacitás-nyilvántartás, mely egyszerű (van hely/nincs hely) formában vagy részletes formában
(kikötőhelyek külön-külön, szabad szobák) rögzíthető;

•

árkezelés;

•

kedvezménykezelés;

•

foglalások, ajánlatkérések kezelése;

•

multimédiás galériák kezelése.

Körpanorámás útvonalfelmérés és megjelenítés

A projekt részeként megtörténik az útvonalak, kikötők és attrakciók felmérése egyedi (3D-s képi adatokkal
támogatott) technológiával. A felmérés eredményeképpen létrejön egy olyan térinformatikai adatbázis és
térképrendszer, mely lehetővé teszi a felmért helyeken a medermélység, illetve a mederben található láthatatlan
akadályok jelölését, így még biztonságosabbá téve az útvonalakat. Az útvonalak felmérése a parton is
folytatódik. A túraútvonalakhoz kapcsolódó attrakció és szolgáltatások és a hozzájuk elvezető utak részét
képezik a kialakítandó térinformatikai- és vonzerő-adatbázisnak. Az adatok dinamikus rendszerben történő
kezelése lehetővé teszi a turisztikailag érdekes pontok szabad hozzárendelését útvonalakhoz, a
portáladatbázishoz, csomagajánlatokhoz, játékokhoz, ezáltal értékesíthetővé teszi őket a turisták számára.
A projekt megvalósítása 5 összetevőből áll:
1. Felmérési szolgáltatás (vitorlás útvonalak, medermélység, kikötők, csillagtúrák, turisztikai attrakciók)
2. Adatfeldolgozás
3. Szoftverlicensz biztosítása a projekt idejére (központi szerverparkból üzemeltetett szoftver, amely
adatokat szolgáltat a mobil alkalmazásnak és a web portálnak)
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4. Fejlesztés, testreszabás (Megrendelő arculati követelményeihez igazodás, mobil applikáció és web
portál kiszolgálásának egyeztetett fejlesztése)
5. Terméktámogatás, adat-aktualizálás
A felmérés eredményeként létrejött virtuális túrákat, valamint a medermélységi adatok vizuális megjelenítését a
honlapon keresztül érhetik el az érdeklődők.
GPS alapú útvonalkezelő rendszer

A GPS alapú útvonalkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas vizeken a túrvitorlás útvonalak
felmérése után azokat rögzítsük a rendszerbe. A rendszer ezeket tematikusan és kategorizáltan képes a
különböző kimeneteken (honlap, applikáció) megjeleníteni és azokat a turisztikai adatbázisban található
szolgáltatásokkal kiegészíteni.

Információs portál

A hatékony tájékoztatás érdekében egy modern információs portál kerül kialakításra, mely lehetővé teszi az
alábbi funkciókat:
•

modern megjelenés és design;

•

reszponzív kialakítás;

•

reszponzív CMS rendszer, mely teljes szabadságot biztosít a tartalmak kezelése felett;

•

hírkezelés;

•

eseménykezelés;

•

korlátozott tagsági hozzáférés bizonyos tartalmakhoz

•

turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisának megjelenítése;

•

turisztikai szolgáltatások értékesítési rendszere integrálva;

•

térképi megjelenítés a szolgáltatók és a javasolt útvonalak megjelenítésével;

•

virtuális túrák megjelenítése

Mobil-applikáció

A fejlesztés egyik leginnovatívabb eleme az a mobilapplikáció, mely számos szolgáltatást kínál a vendégeknek.
Az applikáció egyrészről integrálja mindazokat az információkat, melyeket a rendszerbe rögzítünk, valamint
számos informatív funkcióval segíti a tájékozódást és a szolgáltatások igénybevételét. A legfontosabb funkciók:

•

Térségi, szolgáltatói információk, időjárás, viharjelzés, stb

•

Esemény-információk

•

Túraútvonalak és navigáció
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•

Azonnali visszajelzés a szolgáltatók kapacitásairól (szabad férőhelyek kikötőkben, szálláshelyeken.)

•

(Kikötői) férőhely-foglalás.

•

Kapcsolódó szolgáltatások kapacitás-adatai.

•

AR (augmented reality-funkciók)

•

Fedélzeti számítógép funkció, mely rögzíti a vitorlások útvonalával kapcsolatos adatokat (útvonal,
sebesség, távolság, időjárási viszonyok a hivatalos időjárási adatok alapján)

•

Közösségi felületek, pl. útvonalak, szolgáltatások értékelése és megosztása, játékok, versenyek funkció
(pl. barátokkal való versenyzést segíti a rögzített útvonalak alapján összehasonlítással.

•

Új útvonalak rögzítésének és a rendszerben történő moderált megosztásának funkciója

•

Balatonhelp integráció (egyeztetendő a VMSZ-szel)

Kártyarendszer

A fejlesztés során kialakításra kerül egy olyan komplex kártyarendszer, mely hatékony megoldást tud biztosítani
a vitorlázók és a vitorlázás iránt érdeklődő turisták megszólítására, valamint speciális termékcsomagok
kiajánlására és a hozzáférés biztosítására. A kártyarendszer segítségével tehát elérhetővé válnak azok a
szolgáltatók, partnerek, akik valamilyen formában köthetőek a projekthez parti- és/vagy vízi szolgáltatásaikkal,
vagy a már említett módon hozzájárulnak a vitorlázás még komplexebb élménnyé válásához. A rendszer
lehetővé teszi tetszőleges típusú kártyák kialakítását. Jelen projektben alapvetően 3 típusú kártya kerül
kialakításra:
•

Vitorlázó kártya
o Egyedi azonosításra alkalmas kártya, mely lehetővé teszi vitorlázók számára a
partnerszolgáltatók által nyújtott szolgáltatások és kedvezmények igénybevételét.

•

Junior kártya
o Az ifjúsági vitorlások egyedi azonosítására alkalmas kártya.
o

•

Turista kártya
o A térségbe érkező turistáknak szóló kártya, mely a nem vitorlázó, de vitorlázáshoz kapcsolódó
szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek számára ad kedvezményes hozzáférést MVSZ-tagok
által nyújtott szolgáltatásokhoz.

A kártyarendszer bevezetésének járulékos, ám messze nem elhanyagolható haszna, hogy segítségével a
felhasználókról és azok szokásairól részletes, elektronikus vendégadatbázis építhető, mely termékfejlesztési
és kommunikációs célokra egyaránt felhasználható.
A kártyarendszer továbbá lehetővé teszi az online értékesített szolgáltatások papír alapú voucher nélküli
igénybevételét, a szolgáltatások internetes megvásárlását.
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A kártyarendszer használata nagyban leegyszerűsíti az indikátorok elérés-mutatóinak kezelését.

4.6.1.3 Kikötők, helyszínek horgonyos minősítési rendszerének kialakítása – minősítő szolgáltatás

A kialakítani tervezett (szállodai úgynevezett csillagos minősítő rendszerhez hasonlóan) szintek egységesek, és
a látogatottság szerinti igényeknek/szükségleteknek megfelelően kell a kínált kikötői feltételek és szolgáltatások
körét fejleszteni. Ennek megfelelően az egyes horgonyszámok, (melyek szolgáltatási és kényelmi fokozati
szinteket jelölnek) kritériumainak megfelelően ajánlások kidolgozása.

A horgonyos minősítő rendszer

klasszifikáló kritériumait – szakmai egyeztetést követően a projekt fejlesztési időszakában határozza meg a
projekt vitorlázás szakmai vezetése.
A béreltetést végző szervezetek a kikötőket a projekt fizikai befejezésének időpontjára meghatározott fokozatú
horgonyos minősítést meg kell szerezniük, azt a szintet vagy fenntartani, vagy meghaladni kötelesek.
Amennyiben az eszközök karbantartása, állagmegóvása nem valósul meg a béreltetési szerződés vonatkozó
pontjai szerint, az akár a szerződés azonnali felmondását is jelentheti.
A

vitorlás túrázás minőségét illető

sarokpontok

meghatározásánál a

következő szolgáltatások

figyelembevételével:
•

Kikötőhelyek

•

Hajóbérlés

•

Szálláshely-szolgáltatás

•

Vendéglátás

Online értékesítési rendszer

Az online értékesítési rendszer lehetővé teszi a különböző szolgáltatások azonnali online értékesítését, árak,
kapacitások, kedvezményrendszerek kezelését online fizetéssel és számlázással összekötve. Így a szolgáltatások
széles köre elérhetővé és foglalhatóvá válik, így például:
•

kikötőhelyek,

•

hajóbérlet;

•

hajójárati jegyek;

•

szálláshelyek;

•

garantált programok;

•

csomagajánlatok;

•

eseményjegyek;

Eszközbeszerzés, szoftver bekerülési érték, egyéb szellemi termék, vagyoni értékű jog
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4.6.1.4 Eszközbeszerzés - az eszközök bemutatása

A Magyar Vitorlás Akadémia által beszerezni kívánt szakmai eszközök (vitorlások, motoros hajók, egyéb vízi
és szárazföldi eszközök) specifikációja

Vitorláshajók

Vitorláshajó 1
Méretei a következők:
•

Nagy- és orrvitorla: 13-14m2

•

Spinnaker: 16-17 m2

•

Legnagyobb hossz: 4-4,5m
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•

Szélesség: 1,5-2 m

•

Teljes legénység súlya: 120-150 kg

•

A hajó súlya felszerelve, vitorlával: 90-100 kg

Nettó becsült érték: 3.520.000,- Ft

Vitorláshajó 2
Ez egy kicsi, egyszemélyes vitorlás hajó. Ideális „első” hajó legyen kezdők, fiatalok számára. Specifikációját
tekintve az ideális verzió fröccsöntött műanyagból készül.
Nettó becsült érték: 400.000,- Ft

Vitorláshajó 3
Technikai adatai az alábbiaknak feleljen meg:
•

Hajóhossz: 2,30 – 2,50 m

•

Maximális szélesség: 1,10- 1,20 m

•

Merülés: 0,07-0,10 m

•

Alapvitorlázat: 3,5-4m2

•

Súly: 0,04 – 0,05tonna

•

Egy vitorlával, kormánnyal és sverttel rendelkezzen.

Nettó becsült érték: 800.000,- Ft

Vitorláshajó 4
A hajó egyszemélyes, egy vitorlával rendelkező jolle legyen.
A hajó kicsi, könnyen karbantartható, árboca szétszedhető, két részből álljon, ez segíti a könnyű szállítást.
Kezdetben strandokon használják, vízhez szoktatáshoz. Nagyon érzékeny hajó legyen, fejlessze a hajóvezetési
készséget, főleg hullámos vízen.
A Vitorláshajó 2 irányítási igényénél már fejlettebb technikákat alkalmazó vitorlázó jól használható eszköze.
Technikai adatai:
•

Hajótest hossza: 4,2-4,5m

•

Max. szélesség: 1,3-1,5m

•

Merülés: 0,20-0,30m

•

Alapvitorlázat: 6,8-7,2 m2

•

Súly: 0,05-0,07 tonna

Nettó becsült érték: 2.050.000,- Ft
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Vitorláshajó 5
Az egész világon népszerű hajóosztály tagját szeretnénk ide beszerezni, minden igényt kielégítően alkalmas
legyen mind túrázási, mind kedvtelési célokra egyaránt, ha más helyszínen bérel hajót a turista, nagy
valószínűséggel, ezzel a hajóosztállyal fog találkozni.
Egész flották találhatóak a világon mindenfelé ebből a hajóosztályból, amelyek folyamatos bővülés mellett
szolgálják ki a legkülönbözőbb felhasználói igényeket. A hajók nagy népszerűségnek örvendenek a túrázók
körében az amatőr szinttől egészen a túravitorlázókig. Ezek a hajók minden tekintetben egyedülálló élményt
nyújtanak a vitorlázni vágyók körében.
Kiválóan felhasználhatóak a családi időtöltéshez is.
A hajó technikai adatai:
•

Hajóhossz: 3,5-4,0m

•

Legnagyobb szélesség: 1,3-1,5m

•

Hajó súlya teljes felszereléssel: 60-65kg

•

Nagyvitorla anyaga, mérete: 6,5-7m2

•

Orrvitorla anyaga, mérete: 2-2,5m2

•

Genakker mérete: 7-7,5 m2

•

Vitorlázó személyzet létszáma: 2 fő

•

Ideális súly (kormányos+legénység): 110-120kg

Nettó becsült érték: 1.700.000, - Ft

Vitorláshajó 6
Technikai adatok
•

Hajó hossza: 4,5-5,0 m

•

Árboc hossza: 2,20-2,40m

•

Súlya: 130-150kg

•

Vitorla felület: 13,0-13,5 m2

•

Befogadó képesség: 1-4 fő

A katamarán család egyik tagja, mely dupla mancsaft trapézzal rendelkezik. A hajó felszerelése tökéletesen
alkalmassá teszi a kezdő vitorlás számára. A hajótest legyen strapabíró, míg a rudazat igen rugalmas így nagyobb
szelekben való vitorlázásra is tökéletesen alkalmas.
Lehetséges célközönség öt főbb csoportja:
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• Szóló vitorlázók,
• Szülők, akik kisebb gyermeküket tanítják a katamaránozásra,
• Vitorlázók, akik egy könnyű hajóra vágynak az összes lehetséges vitorlával, esetenként legénységgel vagy
anélkül,
• Párok/vegyes csapatok, akik a katamarán vitorlázás határait keresik.
Nettó becsült érték: 3.000.000,- Ft

Vitorláshajó 7

Technikai adatok
•

Hajó hossza: 4,5-4,7m

•

Hajó szélessége: 2,3-2,5m

•

Árboc hossza: 8,0-8,5m

•

Vitorla: 13,5-13,7m2

Nettó becsült érték: 3.800.000,- Ft

Vitorláshajó 8
Ez a típus legyen alkalmas kezdő hajó, 2-3 személyes vitorláshajó. A hajó legyen kicsi, könnyen karbantartható,
biztonságos, stabil, nagy tároló dobozokkal, tágas, nagy fedélzetű hajó. Ideális első hajónak vagy kisebb túrákra.
Trapézzal és genakker vitorlázattal legyen kiegészíthető.
Nettó becsült érték: 2.500.000,- Ft

MOTOROS
A motoros kishajó a szakhatóság előírása miatt kötelező az alábbiak szerint:
A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete
a víziközlekedés rendjéről
II. RÉSZ
Magyarország területén levő belvízi utakra vonatkozó kiegészítő rendelkezések
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Kivonatok a hajózási szabályzatban a versenycsónakokra rögzített általános előírásokból, valamint a
szabályzat alapján a magyar kajak-kenu szövetség által előírt speciális rendelkezésekből

1.01 cikk – Fogalom-meghatározások
9. kísérő kisgéphajó: oktatás, edzés, verseny és vízi rendezvény ideje alatt a vitorlás és evezős csónak vagy vízi
sporteszközök, vitorlás kishajó, illetve vízben lévő személyek kísérését, szükség esetén mentést szolgáló, saját
gépi berendezéssel hajtott kishajó.
1.02 cikk – A vízijármű vezetője és az úszómű felügyeletéért felelős személy
1. Csónakot és nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközt, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
– a 2. és 3. bekezdésben foglalt kivétellel – az vezethet, aki
a) a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte,
b) úszni tud,
c) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri az e Szabályzat rendelkezéseit, valamint az igénybe vett vízterület sajátosságait.
2. Ha több személy tartózkodik a csónakban vagy nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközön,
indulás előtt 16. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltött, valamint az 1. bekezdés b)–
d) pontjában foglaltaknak megfelelő vezetőt kell kijelölni.
3. Sportegyesület 14. életévét be nem töltött, úszni tudó és az e Szabályzat rendelkezéseit ismerő sportolója
csónakot, illetve gépi hajtás nélküli vízi sporteszközt a sportegyesület edzőjének irányítása és felügyelete,
továbbá mentőeszköz használatával és mentőmotoros vagy kísérő kisgéphajó biztosítása mellett vezethet.
Az edző felügyelete akkor tekinthető teljesítettnek, ha
a) minden sportolóra folyamatos rálátása van, és
b) a segítségnyújtáshoz vagy beavatkozáshoz 2 percnél több idő nem szükséges.

Motoros hajó 1
Legyen ez egy 6 méteres RIB hajó, mely alkalmas a hobby és szabadidős igények kielégítése, más hajókból álló
csoport felügyeletére, biztosítására és egyéb mentési célokra, mivel várhatóan sok lesz a gyakorlati előképzettség
nélkül vitorlázók száma. A hajótest irány független anyagjellemzők elérése érdekében Quadriaxiális üveg
kelméből épüljön, vákuum infúzióval. A magas rétegközi nyírószilárdság érdekében a hajótest gyártásánál
kizárólag vinil-észtert használtak. Hajót egy 60 LE-s, 4 hengeres motor hajtsa.
Nettó becsült érték: 8.000.000,-Ft
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Utánfutó
A beszerzendő vízi eszközök csoportos szállítására alkalmas egyedi gyártású utánfutók szükségesek.
Az eszközök beszerzésének indoklása:
•

a hajók téli tárolási helyre szállítása;

•

szervizbe szállítás esetén;

•

különböző turisztikai rendezvények esetén a hajók szállítása a helyszínekre (ha az vízen nem
megoldható, pl. Balatonról a Fertő-tóra, vagy a Velencei-tóról a Balatonra stb.)

•

vitorlás táborokban gyerekek eszközeinek/csomagjainak szállítása.

Nettó becsült érték: 800.000,- Ft/db

Egyéb eszközök
Kísérők és túravezetők eszközei:
Összesen 8 ilyen csomag beszerzését tervezzük, minden helyszínre egy-egy egységcsomag kerül.
Indokoltság: az MVSZ és tagszervezetei eddig is végeztek túravezetői szolgáltatást, ezek tapasztalata alapján lett
az egységcsomag összeállítva, az eddigi tapasztalatunk az, hogy ez az a minimum eszközpark, amivel egy
túravezetőnek és/vagy túrakísérőnek a biztonságos túravezetéshez rendelkeznie kell, az egységárat is az eddigi
tapasztalatok alapján becsültük meg. A kézi GPS és a kompasz a tájékozódást segíti, a szélmérő a szélerősség
meghatározást biztosítja, a laptop, a kézi rádió a megafon a kommunikációt, segélykérést szolgálja. A vitorlás
ruházat az időjárás viszontagságai ellen véd. Az egységcsomagok száma azért nyolc, mert ennél több helyen
egyszerre vezetett túrán nem fognak részt venni. Ez lefedi az egész érintett területet.
Edzők és túravezetők eszközei
Az egységcsomag tartalmazza az alábbiakat:
•

kézi GPS

•

szélmérő

•

kompasz

•

vitorlás ruházat

•

megafon

•

kézi rádió
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•

laptop

Nettó becsült érték:600.000,- Ft / egységcsomag
Vízhez szoktatási eszközök:
Szükséges a kikötőkben olyan belső terek kialakítása, ahol a Vitorlás turista kalauz egyes részeit
vizuálisan is be lehet mutatni a biztonságosabb közlekedés elsajátításához. Az időjárás szerint
vitorlázásra nem alkalmas időszakokban (akár szezonálisan, akár napi szinten) ezeket az ismereteket
be lehet mutatni a járásmód iránt érdeklődőknek, a táborokban résztvevőknek.
(egységcsomagban tartalmazza az alábbiakat)
•

digitális tábla

•

kivetítő

•

hangosítás

•

informatikai eszközök (laptop és tartozékai)

•

prezentációs tábla

Nettó becsült érték:800.000,- Ft / egységcsomag
Meteorológiai és vízjárási komplex mobil mérőeszköz
Az alábbi mérések végzésére alkalmas:
•

áramlás- és vízmélység mérés

•

szélsebesség- és szélirány mérés

•

látszólagos szélsebesség- és szélirány mérés

•

térnyerés mérés

•

a fenti mérési eredmények komplex elemzése

Nettó becsült érték: 2.000.000,- Ft / mobileszköz
Úszóponton (kikötői vendéghelyek kialakítása)
•

Ponton 2 x 12 m (150 kg/m2 ht.) “balti” úszóval;

•

Vendégponton 0,75x9 m, 2db 2 m-es “balti” úszóval;

•

Vendégponton 0,6x8 m, 2db 1,5 m-es “balti” úszóval;

•

Vendégponton 0,6x7 m, 2db 1,5 m-es “balti” úszóval;
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•

Kikötőbika, alu., 300 mm-es, rögzítő csavarokkal;

•

Oszlop: 324x8 mm-es (bontott);

•

Görgős keret: 324 mm-es csőhöz;

•

Bejáró 1,5 x 4 m, partoldalon csuklós rögzítéssel;

•

Bejárót fogadó háromszög a partoldalon;

•

Elektromos modul, 6x16 A + lámpa alkonykapcsolóval;

•

Vizes modul, 2 x ½’-os kifolyócsappal.

Nettó becsült érték:30.000.000,- Ft

Mikrobusz
A mikrobuszoknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a speciális vontatmányt (3-4 hajó vontatásához
szükséges magasság, szélesség és vonóerő kapacitás) biztonságosan tudja vontatni a közúton
(speciális magassági és szélességi paraméterek).
•

9 fő szállítására alkalmasnak kell lennie, mert legalább 9 fős, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal
a lehető legtöbb túrázó szállítható legyen, és legfeljebb 9 fős, hogy elegendő legyen hozzá a „B”
kategóriás jogosítvány;

•

Hosszított tengelytávú, 9 fő szállítása esetén legyen elegendő csomagtér a túrázók személyes
tárgyainak és a túrafelszerelések szállítására, ennek el kell férnie a harmadik üléssor mögötti
csomagtérben (a normál hosszúságú buszban ehhez a csomagér kicsi);

•

Magasított kivitelű, mert hosszú tárgyakat (pl. vitorla árboc - bumm) kell szállítani vele;

•

Motor mérete: cca. 2500 cm3 ez a megfelelő minimális motorméret 3-4 vitorlás (300-350 kg)
biztonságos mozgatásához

•

Vonóhoroggal felszerelt, mert 3-4 vitorlás szállítására alkalmasnak kell lennie.

A mikrobusz vásárlásának indokoltsága:
•

utánfutók vontatása;

•

turisztikai rendezvények esetén a túrázók hozzátartozóinak (akik nem akarnak vitorlázni)
szállítása helyszínek között;

•

amennyiben egy turisztikai rendezvény a vízparttól távolabbi helyszínen van (pl. tematikus
túrák);

•

rendezvény helyszínt is érint (és gyalogosan nem bejárható), a túrázók szállítása (pl. Kálimedence);

•

vitorlás túrázók személyes tárgyainak mozgatása rendezvény helyszínek között;
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•

fogyatékkal élő táborozók/túrázók helyszínek közötti szállítása;

•

vitorlás táborokban gyerekek szállítása.

Nettó becsült érték: 9.000.000,- Ft
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5 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
A megállóhelyek szolgáltatási színvonalának minőségbiztosítását az úgynevezett „Horgonyos
kikötő” tanúsító minősítő rendszer biztosítja. A minőségbiztosítási rendszernek két fő célja van: egyrészt,
hogy a kikötők szolgáltatásai egységes szempontok alapján legyenek minősítve és osztályokba sorolva,
másrészt, hogy a GINOP-forrás felhasználásának eredményeként a megállóhelyek magasabb kategóriába
léphessenek. A „Horgonyos kikötő” minősítő rendszer a Szövetség által kialakítandó minősítő rendszer,
amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a túravitorlázáshoz kapcsolódó kikötőkben elérhető
kikötési és vitorlázási körülmények és szolgáltatások, azaz a kikötők általános színvonalára vonatkozóan,
valamint releváns információt nyújtson a más járásmódok követőinek, amennyiben az adott kikötőt meg
kívánják látogatni. A „Horgonyos kikötő” olyan vitorlással is közvetlenül megközelíthető minősített
szárazföldi terület, amely minősítési fokától függően rendelkezik a túravitorlázáshoz kapcsolódó
infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. Jelen Pályázatban
szereplő kikötőhelyek minősítése 2017. január 1-től kezdődően indul, és a fejlesztésben résztvevő
kikötő/tagszervezet köteles a minősítést megszerezni és fenntartani legalább a fenntartási időszak végéig.
A kikötők minősítési osztályainak követelményrendszerét bemutató dokumentumot az Akadémia
legkésőbb 2016. december 31-ig rendelkezésre bocsátja.

A minősítési rendszer koncepcióját tekintve, a kikötő minősítésekor a szolgáltatások minőségét a
következő elemek megléte illetve a szolgáltatás színvonala szerint kvalifikáljuk:

•

Kikötőhelyek/vendégkikötőhelyek száma

•

Hajóbérlés lehetősége/ a bérelhető hajók száma

•

Szálláshely-szolgáltatás, annak színvonala

•

Vendéglátás

6 Humán erőforrás
A

fejlesztések

megvalósításához

szükséges

humánerőforrás

biztosított.

A

konzorciumi

tag

közreműködőinek képzettsége, tapasztalata elősegíti a komplex fejlesztés eredményes és hatékony
megvalósítását. A konzorciumi tag rendelkezik a Pályázatban szereplő műszaki, marketing,
projektmenedzsment és a hálózat létrehozásához szükséges speciális tudású és tapasztalatú szakemberekkel,
illetve ahol nem ott külső szolgáltatót vesz igénybe.
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7 Marketing és kommunikációs tevékenység
A kampány és a kommunikáció célja
A projekt szűkebb értelemben vett célja, hogy a turisztikai infrastruktúra és az azt működtető hálózat(ok)
fejlesztésének révén a Balaton Régiót és az egyéb tavak területeit, mint vitorlás-desztinációt pozícionálja –
első lépésben - a belföldi, hosszabb távon pedig a nemzetközi piacon.
A piaci kommunikáció célja tehát nem más, mint egy minél tágabb szegmens – a vitorlás járásmódban már
érintettek, valamint a potenciálisan elérhető, de még nem bevont célcsoportok – megszólítása a piacon egy
egységes stratégiai elképzelések mentén végrehajtott, egységes és hálózatba foglalt termékfejlesztés
eredményeként megszülető vitorlás desztináció, a „Balaton Régió, mint a túravitorlázók felfedezésre váró
paradicsoma”-brandjének megalapozása.
Fenti célok eléréséhez - az infrastrukturális-, termék- és hálózatfejlesztési projektek sikeréhez elengedhetetlen egy jól átgondolt, stratégiailag tervezett kommunikációs kampány, melynek alapvonalait a
következőkben ismertetjük.
A részletes kommunikációs és marketing stratégia a fejlesztés időszakában készül el.

A kampány időzítése
A kampány a projekt időszakában a következő időtávot öleli fel:
2017. április-májustól 2018. május végéig
A teljes kampányidőszakon belül a kiemelt hangsúlyos időszakok a következők:
• 2017. április - június
• 2017. szeptember - október
• 2018. április - június
A kampány fő üzenete:
A Balaton Régió a magyar túravitorlázás egyre bővülő lehetőségeket kínáló, a nagyközönség előtt megnyíló
fellegvára.

A projekt kommunikációs területek és célok meghatározása
• A vitorlázás „újrapozícionálása”: a vitorlázást elérhetővé tenni minél szélesebb kör számára.
• A túravitorlázás népszerűsítése programok, tematikus és teljesítménytúrák, akciók segítségével.
• Az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése program népszerűsítése, ezen belül is a
vitorlázás komplex és innovatív élményt nyújtó mivoltának hangsúlyozása.
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• A Balaton Régió és az egyéb tavak régióinak, mint vitorlás-desztinációnak a pozícionálása a belföldi piacon.
• Rekláminterjú a helyi rádiókban és országos frekvenciákon program keretén belül a Balaton turisztikai
látványosságainak népszerűsítése az öt járásmóddal együttesen.
• A cél, hogy a Balaton legyen az első számú desztináció a vitorlások körében
• Túraútvonalak népszerűsítése
• Tematizált túrák: pl. vártúra, családbarát túra, Balaton Keleti- vagy Nyugati-medence túra, fotótúra stb.
• A célok között szerepel kommunikálni a tevékenységet versenysportként művelőknek
• Megcélozzuk azokat, akik vitorlás jogosítvánnyal rendelkeznek.
• Cél, hogy a Balatonon és az egyéb tavak mentén nyaralók/nagyközönség számára a vitorlázás, mint
program elérhető legyen
• Vitorlás túrák, programok kommunikálása

Médiastratégia
A tervezés legfontosabb eleme annak meghatározása, hogy milyen kommunikációs csatornákon keresztül
tudjuk az összetett és sokrétegű üzenetet eljuttatni a megfelelő célközönséghez. Más szóval, a feladat a
kommunikációs üzenet számára definiálni a legmegfelelőbb kommunikációs csatornákat annak érdekében,
hogy az üzenet célba érjen, azaz az üzenethalmazból a megfelelő üzenet a megfelelő embert találja meg.
Mindez a következő lépésekben történik:
A kommunikációs és marketing csatornák átfogó meghatározása
A kampány során a következő kommunikációs csatornákra fókuszálunk:

Innovatív elektronikus médiumok:
ONLINE- felületek és KÖZÖSSÉGI oldalak
Célcsoportok szerint személyre szabott eszközök.
Facebook-oldal és facebook-kampány a fejlesztésekre,
A vitorlázáshoz kapcsolódó információs web-oldal (szolgáltatások és turisztikai attrakciók) L! p29
Okostelefonokra és (iOS és Andorid-platformokra) alkalmazás fejlesztése naprakész vitorlázási információk,
foglalások. vásárlások céljából

Kapcsolódó innovatív marketing eszközök:
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•

a turisztikai mobil alkalmazások reklámfelületén reklám elhelyezése,

•

a turisztikai attrakciók POI-adatbázisaiban való részvétel,

•

a saját weboldal/rendezvény QR-kódja a bérelhető vitorlások vitorla- vagy hajótest-felületére
nyomtatva.

Hagyományos elektronikus és nyomtatott médiumok, hagyományos és innovatív eszközök:
- RÁDIÓ - rekláminterjú a helyi rádiókban és országos frekvenciákon
- TELEVÍZIÓ - rekláminterjú a helyi és/vagy országos csatornákon
- KÖZTERÜLET – flash mob/villámesemény a nagyobb helyi fejlesztések használatbavételekor
- STRAND – úszóverseny a strandról a vitorlásig – a győztes kirándulást kap a barátaival/családjával
- SAJTÓ – sajátos tartalmú sajtóközlemények – időzített reklámkampányok
- TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: hagyományos és alternatív média

8 A működtetés feltételrendszere, gazdasági fenntarthatósága: a működésből
származó bevételek becslése és az üzemeltetési költségek finanszírozása
Az eszközök fenntartási költsége, a humánerőforrás költsége, bevételek illusztrálása
Kluboknak

bérbeadásra

kerülő

eszközök nettó értéke

525 580 000

Átlagos kihasználtság

75%

Éves bérleti díj

5%

Havi

Éves

Irodabérlet

100 000

1 200 000

Közüzemi díjak

70 000

840 000

70 000

840 000

60 000

720 000

90 000

1 080 000

Egyéb

szolgáltatások

(posta,

telefon, internet stb.)
Egyéb anyag jellegű költségek
(irodaszer, nyomtatvány stb.)
Könyvelés
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Bérek és járulékok
Hatósági díjak (motorosok)
Útiköltség

642 500

7 710 000

60 00

720 000

180 000

2 160 000

200 000

2 400 000

Egyéb ráfordítás (káresemények
önrésze, természeti károk, vis
major, stb.)
Összesen ráfordítás

1 472 500

17 670 000

Összes bevétel

1 642 438

19 709 250

9 A projekt gazdaságélénkítő hatásai, közgazdasági haszonelemzés
A Pályázatban szereplő fejlesztési elképzelések a turizmus egy speciális területéhez kapcsolódnak. A
túravitorlázáshoz kapcsolódó gazdasági szolgáltatók árbevétele az elmúlt évtizedben növekedett, mivel a
járásmód követői számban növekedtek. A GINOP-forrás bevonásával ez a növekedés meredekebb pályára
állhat. A Pályázat kedvezményezettjei nem lehetnek profit-orientált vállalkozások. A projekt fejlesztése során
kialakítandó honlap lehetőséget biztosít arra, hogy a kikötők a szolgáltatásaikat a célcsoport számára
könnyebben elérhetővé tegyék. A kikötő szolgáltatásai, a szárazföldi programok és a kapcsolódó járásmódok
ismertségének növekedése javíthatja a kikötő látogatottságát, ebből adódóan a jövedelemtermelő képességét
is. A szolgáltatókkal köthető megállapodások közvetlenül hatnak az együttműködő vállalkozások jövedelemtermelő képességére. Ezek a feltételezett következmények pozitívan befolyásolhatják a helyi
foglalkoztatottak arányát, teremthet munkahelyeket közvetlenül és közvetetten is.
A projektben részt nem vevő gazdasági szereplőkre mért pozitív hatás feltételezhetően a járulékos
szolgáltatások iránt megnövekvő kereslet. Negatív hatás nem lehet, mivel a projekt támogatottja nem lehet
profit-orientált, tehát nem lesz versenytársa a helyi gazdasági szereplőre.

10 A projekt megvalósulását mérő indikátorok
Indikátor

Mértékegység

Kötelező minimális vállalás

látogatás/év

77 000 Ft támogatás/látogató

A természeti és
kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak
minősülő
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támogatott helyszíneken
tett látogatások
várható számának
növekedése

A tervezett látogatószámot a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben kell elérni. A jelenlegi tervek szerint
az indikátor teljesülését 2018. december 31-ig kell teljesíteni.
Kiindulási érték (fő)

0

Tervezett célérték (fő)

Mérés módszertana

1050 fő

A Horgonyos minősített
megállóhelyeken történő
kártyahasználat nyomonkövetésével.

Mérési módszer bemutatása
A fejlesztésben érintett helyszínek a szolgáltatásfejlesztési csomag részeként kapnak olyan eszközöket és
informatikai háttértámogatást, hogy a fenntartási időszakban a projekt eredményeként létrehozott
fejlesztések használói körét regisztrálni, mérni tudják.

III.

Intézkedési terv: a fejlesztési igények konkrét megvalósulása, ütemezése

A Pályázat megvalósítási lépéseit az MVSZ a Pályázati útmutató előírásai alapján határozta meg. A
Pályázatban szereplő, támogatható tevékenységeket a 2.2 fejezet ismerteti. Az MVSZ az előkészítési
tevékenységeket 2015 augusztusában kezdte meg és 2016 szeptember végéig számítja.
Az előkészítés tevékenysége a szükséges közbeszerzési eljárások befejezésével zárul. Ez azt jelenti, hogy a
megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződés módosításakor már a közbeszerzési eljárások
eredményeként megismert kivitelezési költségek egyértelműek lesznek. A projekt első kötelező mérföldköve
a közbeszerzési eljárások lefolytatásának lezárása, ami az az időpont, amikor a minőségbiztosítási jelentést
az illetékes szervezet jóváhagyta. A megvalósítási szakaszt az MVSZ saját felelősségére a Pályázat benyújtását
követően megkezdi.
A felelősök, az együttműködő partnerekkel történő egyeztetést követően, is megnevezhetőek lesznek mind
a helyi vitorlás szervezeteket, mind az országos TDMSZ-nél az adatszolgáltatással megbízott felelős
vonatkozásában, úgy a megvalósítás, mint a fenntartás időszakában.
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10.1.1 Az időbeli ütemezést
2016. július 1 - 2017. december 31.

Sorszám Tevékenység megnevezése

I
II/1
II/2
III/1
III/5
III/7
III/8

Projekt előkészítés
Projekt fejlesztés
Közbeszerzési eljárás
Projekt megvalósítása
Eszközbeszerzés
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Projektmenedzsment

III/10

A Horgonyos m. rends zer és a Vitorl á s tur. ka l auz
kifejl esztés e

III/11
III/12

Marketing-, kommunikációs tevékenység
Egyéb szakértői szolgáltatás - minősítés

GANTT - diagram
I. Előkészítés
II. Projekt fejlesztés
III. Megvalósítás
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 5. negyedév 6. negyedév
2015.07.01 - 2016.06.30. (2016.07.01.- (2016.10.01- (2017.01.01- (2017.04.01- (2017.07.01- (2017.10.012016.09.30) 2016.12.31.) 2017.03.31.) 2017.06.30.) 2017.09.31) 2017.12.31.)

11 A hálózathoz tartozó szolgáltatások minőségbiztosításának módszertana
(horgonyos minősítő rendszer + a kiadott eszközöké is, karbantartás) havi
ellenőrzés, ad hoc ellenőrzések
Az MVSZ kikötőket/megállókat szolgáltatás kínálatuk, berendezéseik, eszközeik szempontjából egy
egységes minősítő rendszer szerint kvalifikálják. Ez a horgonyos minősítő rendszer. A program szerinti
fejlesztésben résztvevő kikötők kötelezően megszerzik a minősítést.
A minősítés felmérése során fontos szempont, hogy a látogatottság szerinti igényeknek/szükségleteknek
megfelelően kell a kínált kikötői feltételek és szolgáltatások körét fejleszteni. Ennek megfelelően az egyes
horgonyszámok, (melyek szolgáltatási és kényelmi fokozati szinteket jelölnek) kritériumainak megfelelően
ajánlásokat kapnak az egyes kikötők a célszintet illetően.
A kikötő minősítésekor a szolgáltatások minőségét a következő szolgáltatások megléte illetve a szolgáltatás
színvonala szerint kvalifikáljuk:

•

Kikötőhelyek/vendégkikötőhelyek száma

•

Hajóbérlés lehetősége/ a bérelhető hajók száma

•

Szálláshely-szolgáltatás, annak színvonala

•

Vendéglátás
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A minősítést követően az elért szint tartását éves, rendszeres és ad hoc-jellegű ellenőrzések követik. A
feltételek be nem tartása következtében leminősítés vagy a minősítés megvonása a következmény.
A fejlesztések során bérletbe kihelyezett eszközök karbantartását, javítását, funkcionális használatát
rendszeresen és ad hoc-szerűen is ellenőrizzük. Amennyiben nem a szerződésnek megfelelően jár el a
bérlő, szankciókat foganatosít a bérbeadó.

12 Tervezett képzések
Két dokumentációs anyag kialakítását tervezzük a projekt keretén belül:
•

Egyrészt a horgonyos minősítő-rendszer feltételrendszerének és módszertanának kialakítása – ez
2016. december 31-ig valósul meg.

•

Másrészt a vitorlázás alapismereteit önállóan elsajátítani kívánók számára Vitorlás turista kalauz: ez
a

dokumentum

a

vitorlás

járásmód

gyakorlásának

és

a

biztonságos

vízre-szállás

követelményrendszerének és alkalmazási módszertanának önképzésre alkalmas kialakítása rendkívül
fontos.

13 Az

esélyegyenlőségi

célcsoportok

szempontjainak

érvényesítése:

nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelők
A negatív diszkrimináció elvének teljes és következetes kizárását mindvégig szem előtt tartva a társadalom
bizonyos szempontból vagy több szempontból is hátrányos helyzetű csoportjainak kínálunk a
felzárkózáshoz hozzásegítő lehetőségeket.
Ezek a csoportok az fejezetcímben megjelöltek számára speciális eseményeket, lehetőségeket kínálnak az év
bizonyos szakaszában, melyet a web-es felületen egy évre előre megjelölünk, számukra ingyenesen vagy nagy
kedvezménnyel elérhetővé teszünk.
A megváltozott/eltérő mozgásképességű túrázók az újonnan beszerzendő hajókat használni tudják, a
szárazföldi körülményeket pedig igyekszünk a lehetőségekhez mérten akadálymentessé tenni.
Mivel pályázati forrásból kerülnek az eszközök beszerzésre, így ez várhatóan kedvező hatással lesz a bérleti
díjakra ártrendjére, ezért olyan személyek számára is elérhetővé válik a túrázás, oktatás, táborozás, akiknek
az anyagi lehetőségei ezeket nem tették lehetővé. Ennek következtében utazhatnak, megismerhetik az ország
különböző területeit, melyeket nem volt korábban lehetőségük megismerni. (Szociálisan leszakadó
csoportok)
A tervezett tematikus túrák során nagycsaládok számára is vonzóvá, elérhetővé válik a vitorlás túrázás (pl.
családbarát túrák szervezése).
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A túrák szervezésekor tekintettel leszünk a szárazföldi helyszínekre és/vagy programokra, így nagyobb
közösségek, családok esetén azoknak is tudunk aktív kikapcsolódást biztosítani, akik nem akarnak vitorlázni,
de szeretnének családosan részt venni a rendezvényeken.

14 A természeti értékek védelme érdekében tervezett intézkedések,
A vitorlázók hagyományos közösségét környezettudatos viselkedés jellemzi, ugyanezt szeretnénk
továbbörökíteni a közösség bővülése során az új tagok illetve a más járásmódok gyakorlása során
idelátogatók számára is. A kikötőket és természeti környezetüket legjobban a kommunális hulladék és a
szennyvíz terheli legjobban. A tervek szerint már elkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést (Balatonfüred) illetve
a beérkező hajók rendszeres és teljes szennyvízgyűjtését is megoldjuk.
A következő, a szelektív hulladékgyűjtést bemutató táblázat illusztrálja, hogy mely megvalósítási
helyszíneken sikerült eddig eleget tenni a környezettudatos, fenntartható működés ezen kritériumának:

Szelektív hulladékgyűjtés
Szelektív
Helyszín

hulladékgyűjtés
megoldott-e?

Balatoni Hajózási Sport Egyesület, Siófok

igen

Deboti Vitorlás Sportegyesület, Nyékládháza

igen

Fertő Tavi Vitorlás Szövetség, Fertőrákos

igen

Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonföldvár

igen

BS Fűzfő Vitorlás Klub, Balatonfűzfő

igen

Balatonfüredi Yacht Klub, Balatonfüred

igen

Kenese Marina Port Közhasznú Vízisport Egyesület, Balatonkenese

igen

Kereked Vitorlás Klub, Csopak

igen

Keszthelyi Yachtkikötő VSE, Keszthely

igen

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft., Balatonfüred

nem

Gyerekráció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület, Sarud

igen

Túravitorlás Sportklub, Alsóörs

igen

Yacht Club Team Black Jack, Balatonfüred

igen

Procelero Sportegyesület, Csopak

igen

Keszthelyi Yacht Klub, Keszthely

igen

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft., Gárdony

nem
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MVM Sportegyesület, Balatonfüred

igen

Ponton Klub Egyesület, Agárd

igen

Orfűi Vitorlás Egyesület, Orfű

igen

A kikötőkben, ahol a szennyvízelvezetés fennáll, ott mind a szárazulaton lévő épületekben, mind pedig a
kikötőben közlekedő hajók esetében megoldott a szennyvíz gyűjtése, elvezetése.
A kikötőbe érkező hajókról történő szennyvíz gyűjtésével és elvitelével kapcsolatosan a következő adatok
tükrözik a jelen állapotot:

Szennyvízelvezetés
Helyszín

Szennyvízelvezetés
megoldott-e?

Balatoni Hajózási Sport Egyesület, Siófok

igen

Deboti Vitorlás Sportegyesület, Nyékládháza

igen

Fertő Tavi Vitorlás Szövetség, Fertőrákos

igen

Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonföldvár

igen

BS Fűzfő Vitorlás Klub, Balatonfűzfő

igen

Balatonfüredi Yacht Klub, Balatonfüred

igen

Kenese Marina Port Közhasznú Vízisport Egyesület, Balatonkenese

igen

Kereked Vitorlás Klub, Csopak

igen

Keszthelyi Yachtkikötő VSE, Keszthely

igen

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft., Balatonfüred

igen

Gyerekráció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület, Sarud

igen

Túravitorlás Sportklub, Alsóörs

igen

Yacht Club Team Black Jack, Balatonfüred

igen

Procelero Sportegyesület, Csopak

igen

Keszthelyi Yacht Klub, Keszthely

igen

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft., Gárdony

igen

MVM Sportegyesület, Balatonfüred

igen

Ponton Klub Egyesület, Agárd

igen

Orfűi Vitorlás Egyesület, Orfű

igen
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15 A KKV-k számára biztosított üzleti lehetőségek ismertetése
A Balaton mentén a turisztikai szolgáltatók szignifikáns hányada kis- és középvállalkozásnak minősül.
Számos indirekt módon kapcsolódó üzleti lehetőség mellett három kiemelt és közvetlen módon új üzleti
potenciállal bővülő KKV-célcsoport a szállásadással, vendéglátással foglalkozók közössége valamint
növekedésre számíthatnak kiállítóhelyek is, mely elsősorban a helyi önkormányzatokat érintheti.
További jelentős tényező, hogy az egy főre eső költések összege is megnövekedhet, mivel a vitorlázók
általában az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkezők köréből szerveződik.
A számában megnövekedett turisztikai attrakciók és színvonalában emelkedő tendenciát mutató
szolgáltatások maguk után vonják a hálózat kikötőiben és környezetükben eltöltött időt. Ez további
költéseket eredményezhet.
A más járásmódok közönségének bekapcsolása valamint a vitorlázók körének bővítése számban is
megnöveli a megállók/kikötők látogatottságát.
Az MVSZ és az Akadémia több helyi vállalkozóval kíván együttműködési megállapodást kötni.
Az alább felsorolt vállalkozók mindegyikével folytattunk tárgyalásokat, ismertettük velük a megvalósítandó
projekt fő koncepcióját, céljait. Készségesen együttműködnek a megvalósítás időszakától. A konkrét
együttműködési területeket a megvalósításkor, egyeztetést követően kétoldalúan határozzuk meg.
Az együttműködési partnerek kiválasztásának alapja a minden esetben az volt, hogy már évek óta jó üzleti
kapcsolatot tart fönn a Szövetség a táblázatban felsorolt cégekkel. Azonban senkit nem akarunk kizárni az
együttműködés lehetőségéből, akivel jelenleg nincs még kapcsolatunk, ezért nem fektettük írásba az
együttműködés lehetőségét. Megvárjuk, amíg a projekt kampányának következtében a helyiek széleskörben
megismerik a projektet és céljait, és a helyi kkv-k jelzik esetleges részvételi szándékukat, és ezt követően
kötjük meg az együttműködési szerződéseket. Egyetlen vállalkozó esetében sem akarjuk kizárni annak
lehetőségét, hogy részt vehessen a projekt megvalósításában, csak mert nem tud még annak létéről.
A fejlesztéssel érintett kikötőkben a következő kis- és középvállalkozó cégek lehetnek együttműködő
partnereink.

Település
Balatonfüred
Balatonfüred

Lehetséges partner
Jóhajó Vitorlás
Szaküzlet
Vitorlás Étterem

Balatonfüred

Vitorlazeum

Keszthely

Balatoni Múzeum

Cím
Balatonfüred, Zákonyi
Ferenc út 8
Balatonfüred, Tagore sétány
1.
Balatonfüred, Tagore sétány
1.
Keszthely Múzeum utca 2.

az üzlet jellege
Hajó felszerelések
étterem
vitorlás múzeum
múzeum
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Keszthely
Keszthely
Siófok

Libás Strand
Keszthely, Lóczy L. utca
Hotel Helikon
Keszthely, Balaton-part 5.
Pomucz Vitorlásbolt Siófok Vitorlás u. 6

strand
szálloda
hajó felszerelések,
hajóvezetői
tanfolyamok, vitorlás
táborok és oktatás
Tihany
THE Beach bár
Tihany, Csík Ferenc sétány
büfé
Tihany
Kalandsziget Tihany Tihany, Lepkesor 29.
ügyességi kötélpályák
Balatonföldvár Holovits Vitorlásbolt Balatonföldvár, Budapesti út hajó felszerelések,
és Vitorlás iskola
85.
hajóvezetői
tanfolyamok, vitorlás
táborok és oktatás
Balatonfűzfő
Második Hullám
Balatonfűzfő, Nike krt. 11/1. hajóvezetői
Vitorlásiskola
tanfolyamok
Csopak
Code Zero
Csopak, Örkény István
étterem
sétány 8-16.
Balatonkenese Hotel Marina Port
Balatonkenese, Kikötő u. 2- szálloda
4.
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