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A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A MAGYAR VITORLÁS AKADÉMIA CÉLKITŰTÉSEI
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.
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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.-2016.00007

-

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, Orfűitó

és

Hejőkeresztúr,

Nyékládházi-tavak)

kikötőinek

fejlesztésére

benyújtott

konzorciumi pályázatunk célja a következő volt:
• 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 igényelt. A
konzorciumi partner a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. (a továbbiakban: Akadémia. A
pályázat

keretében

18

kikötőhöz

kapcsolódóan

valósult

meg

Pályázatban

meghatározott fejlesztési tevékenység.
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.
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Elsődleges célunk volt az aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése. A fejlesztés megvalósításával, a kialakítandó turisztikai hálózat
üzemeltetésével hozzájáruljunk a természetben megvalósuló, környezetbarát,
fenntartható szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatának létrehozásához,
valamint az MVSZ hatáskörébe utalt támogatás tervezett felhasználásának
megvalósítását bemutatjuk. Ezt a feladatot a megvalósításban résztvevő konzorciumi
partnerrel, a közreműködő és együttműködő szervezetekkel összhangban, közös
tervezést és egyeztetést követően, a Felhívás elvárásait követve valósítottuk 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 egy-egy vitorláson megtett kirándulásnak, vagy
elsajátítják a járásmód alapjait egy-egy táborban.
A Balaton mellett 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, Fertőtó, Orfűi-tó, Nyékládházi-tavak).
Egy-egy turisztikai desztináció vonzása és a kialakítandó új-, vagy fejleszteni kívánt,
már meglévő megállóhelyek modernizációjakor prioritást élvez a GINOP7.1.2.-15.2016.-00007 –programban. A program másik fontos alapelve, miszerint a helyi
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attrakciók
lehetősége

vonzása,

valamint

következtében

az

intermodális

növekedjék

tevékenységek

a turisták

által a

gyakorlásának

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.-2016.-00007 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.
Valltuk, 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.
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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 GINOP7.1.2.-15.-2016.-00007 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.
A programban a Balaton melletti és az egyéb tavak kikötői vettek részt, melyek a
Felhívásban megjelent feltételeknek megfeleltek. 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 és a projekt kivitelezésénél a
pályázati útmutató előírásait követtük.
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Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: 29-er vitorlás kishajó

Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: Bravo 6.0 méteres motoros kishajó
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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 kívánta 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:

A

GINOP-7.1.2.-15.-2016.-00007

programban

a

következő

Balaton-parti

vitorláskikötők (12/9) vettek részt:
Balatonfüred, Csopak, Alsóőrs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok,
Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámheg, Tihany, Gyenesdiás, Balatonkenese.
Balatonon kívüli egyéb vízterületek:
Pécsi-tó – Orfű, Fertő-tó – Fertőrákos, Velencei-tó – Agárd, Tisza-tó, Nyékládházitavak – Hejőkeresztúr.
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Céljaink szerint kettős mozgatást valósítanánk meg a célcsoportok vonatkozásában:
a jelenleg is vitorlázókat motiválnánk a szárazföldi látványosságok megtekintésére,
az elsősorban túrázókat – akár gyalogosan, akár 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.

12
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A

PROJEKTBEN

MEGHATÁROZOTT

FELADATOK

CÉLKITŰZÉSEK

MEGVALÓSÍTÁSA
A Támogató Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7.1.2.-15.2016.-00007

(a

továbbiakban:

GINOP)

Aktív

turisztikai

hálózatok

infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására Kedvezményezett 2016.06.30.
napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.03. napon kelt
támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése
alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt teljes költségének összege: 799 997 300 Ft volt. A Projekt le nem
vonható ÁFA-val számított összköltsége 704 966 333 Ft, azaz hétszáznégymillió
kilenszázhatvanhatezer-házomszázharminchárom forint.
Az összköltség különbsége és a záróösszeg közötti különbség a projekt
záródokumentumában részletesen kifejtett szempontok alapján azért kevesebb, mert
a projekt keretében, határidőmódosítás miatt nem tudtunk elvégeztetni minden
közbeszereztetést.
A Támogatási Szerződés 3.3. A projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja az
alábbiak szerint módosult: A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.12.10.
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 704 966 333 Ft, azaz
hétszáznégymilliókilencszázhatvanhatezer-háromszázharminchárom forint.
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége 704 505 783
Ft, azaz hétszáznégymillió-ötszázötezer-hétszáznyolcvanhárom forint.
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve
a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A Támogatási Szerződés 4.4. A támogatás összege és intenzitása pontja az alábbiak
szerint módosult: A Projektre megítélt támogatás összege 704 505 783 Ft, azaz
hétszáznégymillió-ötszázötezerhétszáznyolcvanhárom

forint.

A

Projekt

támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,
A Támogatási Szerződés 4.5.1 a támogatási előleg összege és mértéke pontja az
alábbiak szerint módosult: Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege
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892

Ft,

azaz

háromszázötvenkettőmillió-kettőszázötvenkettőezer-

nyolcszázkilencvenkettő forint.
Az előleg összegének és mértékének konzorciumi tagonkénti megoszlása:
Magyar Vitorlás Szövetség:
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 733 200 Ft, azaz
hárommillióhétszázharmincháromezer-kettőszáz forint.
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 348 519 692 Ft, azaz
háromszáznegyvennyolcmillió-ötszáztizenkilencezer-hatszázkilencvenkettő forint.
A Támogatási Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pontja az alábbiak szerint módosult:
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően
a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 704 505 783 Ft, azaz
hétszáznégymillió-ötszázötezer-hétszáznyolcvanhárom forint nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve
a Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A Projekthez felhasználására
kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 2. sz. melléklete
tartalmazza.
A záróbeszámoló leadásán túl a mellékletek részét képezik a tanulmányok,
elemzések, hatósági engedélyek, műszaki tervek és tartalma, nyilatkozatok,
beszerzési tervek, társulási megállapodások és egyéb dokumentumok, amelyeket a
pályázatban megvalósítottunk.
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem volt megkezdhető, a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (3)
bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése, és az
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előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi
elfogadása esetén a projekt megvalósítása költségeinek támogatása volt.
A projekt célja „A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései”
című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt
előkészítése

és

megvalósítása,

elszámolható

költségeinek

az

Európai

Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása volt. Ennek
eredményeképpen,

az

elkészült

projektdokumentációt

a

Támogatóhoz

benyújtottuk.
A Megvalósítás során az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszínei)
valósítottuk meg a fejlesztést, és a fenntartási időszak alatt a helyszíneken
fenntartjuk, üzemeltetjük a
Fő megvalósítási helyszín: 8230 Balatonfüred Zákonyi Ferenc utca 8. - 8226 Alsóörs
Vasút utca 15. 871/1 8623 Balatonföldvár Móló - 16 8230 Balatonfüred Kouvola utca
1. 3938/12 8230 Balatonfüred Tihanyi műút 1. 035/11 8230 Balatonfüred Zákonyi
Ferenc utca 2. 82/4 8175 Balatonfűzfő Vitorlaház utca 1-3. 354/8 8174 Balatonkenese
Kikötő utca 2. 4717 8229 Csopak belterület 476/3 8229 Csopak Örkény sétány 14.
465/2 2484 Gárdony (Agárd) Tópart utca 17. 5416, 2483 Gárdony Tópart utca 17.,
5416, 5417, 5418 8360 Keszthely belterület - 3795/17/B 8360 Keszthely Csárda utca
13. 3833/1 3433 Nyékládháza Zsálya utca 5. 4352/93 7677 Orfű Dollár utca 42. 962/2
3386 Sarud Camping utca 1. 525/48 8600 Siófok Krúdy sétány 2. 6771, 6772 9400
Sopron (Fertőrákos) Fertő tavi Vízitelep - 01162/6 8237 Tihany Kenderföld utca 19.
1851/3.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a
Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal,
hatékonysággal és gondossággal valósította meg, illetve a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendeletben rögzített feltételeknek megfelelően, az ott előírt módon
végezte el feladtait.
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA
A támogatás jogcíme a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a
jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 704 966 333 Ft nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának
határideje legkésőbb a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 6. hónap vége
volt. A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.12.10. (a negyedik módosítási
dokumentum alapján) A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és
lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
Bontásban:
Magyar Vitorlás Szövetség: Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási
előleg legmagasabb összege 635 000 Ft, azaz hatszázharmincötezer forint. A
megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft,
azaz nulla forint.
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: Az
előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 9 432
600 Ft, azaz kilencmillió-négyszázharminckétezer-hatszáz forint. A megvalósítási
költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 122 266 050 Ft,
azaz százhuszonkettőmillió-kettőszázhatvanhatezer-ötven forint. A megvalósítási
költségekre a projektfejlesztési időszak lezárása után volt igényelhető támogatási
előleg.
A projekt tekintetében összesítőkön keresztül történt meg a megvalósítás során az
elszámolás: Kis támogatás-tartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított
számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000
forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható. Személyi
jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai
megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében. Utazási és
16

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt
szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében.
Általános, vagy fenntartási (rezsi) költségösszesítő a projekt általános költségei
tekintetében. Ezen összesítőket csatoltuk a záró, leadandó dokumentációhoz.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÉRFÖLDKÖVEI, INDIKÁTORAI ÉS
MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEI
A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott, indikátorok és az 5. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai
eredmények elérése érdekében szerzett jogosultságot és köteles volt felhasználni. A
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában, a szabályzásnak
megfelelően járunk el. A megvalósítás az indikátorok és műszaki tartalmak
tekintetében is sikeresen zárult le.

Saját fotó: 20181127_Ginop 7.1.2.-15-2016-00007 zárórendezvény
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK

2.1 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 jogi tanácsadás,
valamint a közbeszerzési tevékenység ellátása (két feladatellátásra
kötött szerződés)
Partner: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Komlódi András ügyvéd)
Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.
Adószám: 18316908-01000003
Érvényesség: 2016. március 22. – 2018.március 22. (24 hónap feladatellátás)
Megbízási díj: 6.982.232 + ÁFA
•

Tárgya: jogi tanácsadói és közbeszerzési tevékenység ellátása a GINOP 7.1.2.-15.2016.-00007 projekthez Eszközbeszerzés, tervezett érték: 650.000.000 Ft

•

Az előkészítő szakaszban szakmai tanácsadás, az eljárások fajtáinak
kiválasztása, egybeszámítási szabályok alkalmazása, eljárások ütemezése,
határidők

meghatározása,

közbeszerzési

dokumentumok

beszerzése,

előkészítése és rendelkezésre állás a feladatok megvalósítása során.
•

Alkalmassági

kritériumok

meghatározása,

bírálati-

és

résszempontok

meghatározása, a közbeszerzési hirdetmény háttéranyaginak dokumentációja,
érvényesítése, ellenőrzése.
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Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk. A projekt határidejének módosítása miatt kimaradt
közbeszerzési eljárások nem kerültek kifizetésre.
Azaz 7.590.000 Ft+ÁFA helyett: 6 982 232 Ft került kifizetésre a közbeszerzési
eljárások lebonyolítását illetően.

Partner: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Komlódi András ügyvéd)
Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.
Adószám: 18316908-01000003
Érvényesség: 2016. március 22. – 2018.március 22. (24 hónap feladatellátás)
Megbízási díj: 9.710.000 + ÁFA
Tárgya: jogi tanácsadói és közbeszerzési tevékenység ellátása a GINOP 7.1.2.-15.2016.-00007 projekthez
•

Konzultáció biztosítása a résztvevőknek a projekt kapcsán felmerülő kérdésekhez, a
releváns jogszabályokhoz való illeszkedés biztosítása, szerződések készítése,
véleményezése, Kbt. hatálya alá nem tartozó közbeszerzések lebonyolítása, jogi
képviselet és tanácsadás, peres képviselet a projekt során felmerülő kérdésekben, jogi
háttéranyagokkal kapcsolatos dokumentáció elkészítése, végrehajtása,

Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.2 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 projektelőkészítés,
szükségletfelmérés
Partner: Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
adószám: 22399920-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-921726
képviseli: Antal Ferenc
Érvényesség: 2016. május 17. – valamennyi feladat elvégzésének idejére vonatkozik,
a stratégia elkészítésére vonatkozó határidő 55 nap.
19
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Megbízási díj: 1.000.000,- Ft +ÁFA
Tárgya:

Megbízó

a

GINOP-7.

7.1.2.-15.-2016.-00007számú

pályázat

során

megvalósítandó „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című
felhíváshoz kapcsolódó projekt-előkészítési tevékenység, mely magában foglalja az
aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felméréseket, tervezést és komplex
stratégia kialakítását a Magyar Vitorlás Szövetség számára
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.3 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 A projekt pénzügyi, fizikai zárásának
elvégzése és minőségbiztosítási feladatok ellátása
Partner: Sport Game Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviseli: Jakab Zoltán ügyvezető
Székhely: 1152 Budapest, Rákos u.9. I/3.
Adószám: 113326397-2-42
Érvényesség: 2018. 11.01. – 2018.12.10.
Megbízási díj: 4 875 000 +ÁFA
Tárgya: A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 számú pályázat során megvalósítandó „A
túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései”

projekt során a

támogatási szerződés pénzügyi és fizikai zárási feladatainak elvégzése, és a
minőségbiztosítás feladatainak ellátása.
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.4 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 könyvelési szolgáltatás
Partner: Pannonlargo Szervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Képviseli: Authné Nagy Csilla Mária ügyvezető
Székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 12.
Adószám: 11365190-2-02
Érvényesség: 2016. október 10. – 2017. december 31. valamint a könyvelés
záródokumentumainak leadása. A meghosszabbítás joga evidencia.
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Megbízási díj: havonta 88.000 Ft + ÁFA
Tárgya: A kettős könyvvitelt vezető szervezetek könyvvezetési, munkaügyi,
bérszámfejtési- és társadalombiztosítási feladatainak ellátása a GINOP 7.1.2.-15.2016.-00007 projekthez
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.5 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Médiastratégia és kreatív-, PR
anyagok elkészítése
Partner: One Online Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Képviseli: Mákos Szabolcs ügyvezető
Székhely: 3300 Eger, Maklári utca 58., Fsz. 2.
Adószám: 14911295-2-10
Érvényesség: 2017. április 13. – projektzárásig. Kampányidőszak: 6 hónap.
Megbízási díj: 6 300 000 Ft
Tárgya: Kommunikációs- és média stratégia elkészítése, kreatív és PR anyagok
elkészítése (tervezés és végrehajtás)
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk. A lerövidült projektidőszak miatt felek megegyezése alapján
a feladatellátás és kifizetés arányosítva lett.
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2.6 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Kötelező nyilvánosság biztosítása –
kommunikációs terv
Partner: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Kft.
Képviseli: Semsei Sándor János ügyvezeteő
Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.
Adószám: 13306612-2-19
Érvényesség: 2017. április 7. – 2018. április 30.
Megbízási díj: 3.980.550 Ft + ÁFA
Tárgya: Kötelező nyilvánosság biztosítása – kommunikációs terv elkészítésének
tevékenység-ellátása a GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 projekthez. A feladatok
részletes leírását az 1.sz. melléklet tartalmazza.
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.7 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Monitoring szabályzat elkészítése
Partner: SPS Lead Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Antal Sára ügyvezető
Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Adószám: 13624224-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-929217
Érvényesség: 2018. 09.06. – 2018. december 30.
Megbízási díj: 2 200 000 Ft + ÁFA
Tárgya:

A

GINOP

7.1.2.-15.-2016.-00007

pályázat

során

megvalósítandó

kikötöfejlesztési célokhoz, monitoring szabályzat elkészítése (eszköz, szervizprotokoll,
indikátorszámítás).
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.
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Saját fotó: 20181127_Ginop 7.1.2.-15-2016-00007 zárórendezvény

2.7 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Külső projekt menedzsment
Partner: Reorg-Consult Tanácsadó Kft.
Képviseli: Antal Ferenc ügyvezető
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Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Adószám: 13227085-2-41
Érvényesség: 2018.01.02. – 2018.08.31.

Tárgya: Külső projektmenedzsment feladatok ellátása a GINOP 7.1.2.-15.-2016.00007 projektben.
Megbízási díj: 1 687 500 Ft
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.

2.8 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Eszközbeszerzés
Partner: Petrányi-Autó Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Nokta Gábor
Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.
Adószám: 10491551244
Érvényesség: 2018.11.27. - 2018.12.10.
Tárgya: Gépjármű beszerzés az alábbiak szerint

Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.
24

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

2.9 GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 Média kampány
Partner: Gold B Media Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Kápolna út 41. földszint 3.
Adószám: 26155258243
Érvényesség: Folyamatos - vége 2018.12.10.
Tárgya: Vitorláskártya médiakampány elkészítése
Megbízási díj: 13 950 000 Ft
Zárása: A felek mindkét részről sikeresnek tekintették a feladatellátást, a
tevékenységek sikeresen megvalósultak, a megbízási díj kifizetésre került, a
szerződést lezártuk.
hiányzik az SPS lead szerződés
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ESZKÖZBESZERZÉSEK
00007 PROJEKTBEN

A

GINOP

7.1.2.-15.-2016.-

Pályázatunknak a vízen töltött idő, a Balaton és a természet szeretete alappillére volt.
Úgy

gondoljuk

és

megismertetni

lehetőséget

adni

embereknek,

hogy

megszerethessék a „Magyar Tengert” elsődleges feladataink közé tartozik. Ezen
kisebb értékű eszközök beszerzése ezt az elhatározásunkat segítik.
Egy-egy turisztikai helyszínen, legyen az a Balatonon egy vitorlás túrája, vagy bármely
szabadidős tevékenység a régióban, bemutathatjuk a kisebb lokális változásokat és
az átlagtól eltérő időjárási viszonyokat. A megfigyeléseket dokumentálni és rögzíteni
is lehet, és az érdeklődőkkel meg is oszthatjuk. Olyan élményekben részesíthetjük az
ide látogató turistákat, melyre nem is számítanak, mikor a Balatonra, vagy a
vitorlázásra gondolnak.
Mérve a kisebb szélfordulókat, időhöz kötve, előre számolva a megteendő távot
nagyban gazdagíthatjuk az régióba látogatók ismereteit. Ezek jó lehetőséget adnak
kisebb

programok

lebonyolítására,

vagy

épp

egy

csapatépítő

vitorlázás

megszervezésében.
Ha

ennél

is

nagyobban

és

globálisan

gondolkodunk,

összehasonlíthatjuk

Magyarország tavainak és túrahelyeinek jellegzetes viszonyait. Azon látogatók
számára, akik ellátogatnak a Magyar Vitorlás Akadémia hálózat turisztikai pontjaihoz
felejthetetlen élményt és páratlan kikapcsolódási lehetőséget tudunk nyújtani.
A kampány célja a GINOP 7.1.2.-15-00007 - „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés”
pályázat keretében megvalósuló „Vitorlázz Itthon – az élmény szabadsága”
kedvezménykártya rendszer, és a hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatói weboldal
figyelemfelkeltő hatású bemutatása.
A célok között szerepel a projekt megvalósítása során létrehozott szolgáltatások és
azok adta lehetőségek ismertetése, a potenciális felhasználók regisztrációjának
megkezdése, illetve az „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” a programba bekapcsolni
kívánt szolgáltatók, turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások figyelmének felkeltése.
A kampány lefedi a Balaton és a többi, vitorlázás szempontjából aktív tó kikötőit,
környezetükben elhelyezkedő vendéglátó és turisztikai egységeit, valamint a
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térségben vitorlázó és üdülő potenciális igénybe vevői kört. Online és nyomtatott
hirdetésekkel hívjuk fel a figyelmet az új weboldalra és szolgáltatásra, forgalmat
terelünk rá és ott minden szükséges információt átadunk az érdeklődőknek. Az
előregisztrációt teljesítők folyamatos tájékoztatást kapnak a kártyarendszer bevezetési
státuszáról, illetőleg annak egyre bővülő szolgáltatásairól.

A GINOP 7.1.2-15-20156-0007 projekt megvalósításához feltétlen szükséges az
alapvető informatikai rendszer tökéletes és gördülékeny működése. Nem várható el
egy turisztikai helyszíntől sem, hogy működése, és munkájának elvégzéséhez
akadályokba ütközzön. Ezen eszközök beszerzése a Magyar Vitorlás Akadémiának
nagyban megkönnyítik a pontos és gyors munkát. Egy működő, és működtethető
informatikai háttér hosszú évekre biztos alapokat helyezi a fenntarthatóságot.
A laptopokon a folyamatos mobil munka a Balaton teljes területén lehetővé teszi, hogy
naprakészen, azonnal frissítve ismertessük a turistákkal a helyi látványosságokat és
programokat. Nem beszélve a szeszélyes balatoni időjárásról, és a látogatók
különleges igényeikről.
Könnyebben elérhetők a helyi látványosságok, az aktuális rendezvények programjai,
így még több érdeklődőt tudunk értesíteni a régió adta lehetőségekről, és még több
látogatónak tudjuk eljuttatni az információkat a térségről. Lehetőségünk lesz
kiadványok keresztül több Balaton parti városban is részt venni, ami biztos pontot ad
számunkra a jövőbeni munkában.
A laptopok, a nagyteljesítményű nyomtatók, mind a munkafolyamatok megkönnyítését
szolgálják. Ezek mellett a lamináló gép, és a spirálozó gép a kiadványok
megjelenítését, és nagyobb mobilitásra ad lehetőséget.
Összességében a kihelyezni kívánt eszközök a Balaton főbb pontjain folyamatos
munkát biztosítanak kollégáink és stratégiai partnereink számára. Szervezeteink
egész szezonban, legyen ez téli vagy nyári, azért dolgoznak, hogy a balatoni turisztikai
látványosságokat minél több látogató érje el, és minél többen élvezhessék e gyönyörű
térség által nyújtott lehetőségeket.
A Globális Műholdas Navigáció, röviden GPS, rendszer mára teljesen a
hétköznapunk részévé vált. Mostanra elengedhetetlen a technológiai fejlődés mellett,
hogy különböző eszközök segítségével kommunikáljunk, navigáljunk, és információt
cseréljünk. Jelen pályázat beszerzésében a Magyar Vitorlás Akadémia külön figyelmet
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szánt ezen eszközök beszerzésére és üzemeltetésére. A most vásárolni kívánt GPSek, legyen ez karra szerelhető, vagy táblagéphez hasonlatos a könnyeb navigációt,
útvonal pontok kijelölését, és az egész balatoni régió beláthatóságát teszi lehetővé. A
Specifikációban külön kiemeltük a Balatontérképpel rendelkező eszközök fontosságát.
Ezen beszerzést követően vitorlázó útvonalakat, túra útvonalakat tervezhetünk,
melyek a turisták, az ide látogatók számára élvezhetőbb kikapcsolódást eredményez.
Gondoljunk csak bele, hogy aki kint van a vízen, hogyan navigál. Ezen eszközök nélkül
csak a szemünkre és a tapasztalatunkra alapozhatjuk egy túraútvonal kijelölését, és a
pihenésre szánt idő nagy része a tervezéssel megy el. Ha ugyanezt GPS alapú
eszközzel tesszük, úgy a tervezésre szánt idő lecsökken minimálisra, nem beszélve
arról, hogy ha már egy túraútvonalat eleve az eszköz tárol. Időjárás, és helyzet alapján
könnyen kiválaszthatjuk, hova és milyen távolságra kívánunk vitorlázni, és mikor
milyen

programra

tudunk

csatlakozni.

Szinkronizálva

okos

telefonunkkal,

táblagépünkkel az eszközt, egy új világ nyílik meg előttünk.
A vitorlázószimulátor olyan, elsősorban gyerekeknek tervezett vitorlás szimulátor,
mely interaktív eszközök felhasználásával próbálja visszaadni a vitorlázás élményét
egész évben, szezontól függetlenül. A szimulátor kipróbálása maga is fizikai
aktivitással párosul, a vitorlázáskor szükséges mozgások is előjönnek. Kb. 5-10 perces
szimulációs játék során főként a kisebb és nagyobb gyermekek tapasztalhatják meg a
vitorlázás élményét, amely életszerűen adja vissza egy, a vízen

hajózó vitorlás

vezetésének élményét, felkelti a szimulátort kipróbáló látogatók érdeklődését a vízen
történő vitorlázás élményének kipróbálására. A szimulátor tegye elérhetővé a
vitorlázás élményét szárazföldön olyanok részére, akik még nem vezettek vitorlást,
hiszen itt kipróbálhatják milyen egy vitorlást irányítani különböző körülmények között.
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KÖZBESZERZÉSEK
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kishajók és különböző eszközök beszerzése a
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. részére, (11 részben, összesen 204 db),
helyszínre történő szállítása, üzembe helyezése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36
hónapban) nem rendelkezik összességében: - a II. rész esetén legalább nettó
15.000.000,- Ft értékű vagy összesen legalább 32 db kishajó szállítására vonatkozó
referenciával. - a III. rész esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű vagy legalább
19 db kishajó szállítására vonatkozó referenciával. - a IV. rész esetén legalább nettó
15.000.000,- Ft értékű vagy legalább 12 db kishajó szállítására vonatkozó
referenciával. - az V. rész esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft értékű vagy legalább
11 kishajó szállítására vonatkozó referenciával. - a VI. rész esetén legalább nettó
13.000.000,- Ft értékű vagy legalább 4 db kishajó szállítására vonatkozó referenciával.
- a VII. rész esetén legalább nettó 5.500.000,- Ft értékű vagy legalább 1 kishajó
szállítására vonatkozó referenciával. - a VIII. rész esetén legalább nettó 8.000.000,- Ft
értékű vagy legalább 2 db kishajó szállítására vonatkozó referenciával. - a IX. rész
esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft értékű vagy legalább 4 db motoros kishajó
szállítására vonatkozó referenciával. - a X. rész esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft
értékű vagy legalább 4 db motoros kishajó 4 szállítására vonatkozó referenciával. A
referenciáknak való megfelelés több szerződésből is teljesíthető.
Kishajók és különböző eszközök beszerzése a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit
Kft. részére, (9 részben, összesen 164 db), helyszínre történő szállítása, üzembe
helyezése.
További információk: 1. Ajánlatkérő a dokumentáció módosításáról jelen hirdetmény
feladásával egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. 2. A közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírás része (azaz a felhívás VI.3.4. 26.4. pontja szerinti dokumentumok) módosul: a
VII., IX. és X. részre vonatkozó műszaki specifikáció változik. 3. Az eljárás I. része
szerinti szerződéses tárgyat (1. hajóosztály: 34 db 2,20 - 2,40 m közötti kishajó
(üvegszálas)) ajánlatkérő törli (visszavonja), mivel Ajánlatkérő beszerzési igénye
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megváltozott. Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más
alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
Zárása: Sikeresnek ítéljük a feladatellátást, a közbeszereztetések sikeresen
megvalósultak, a pénzügyi, műszaki teljesítés megtörtént, a szerződéseket
lezártuk.
Az eszközbeszerzések tekintetében felmerülő egyéb költségek:
•

az irodabútor beszerzése a Garzon Bútor Kft.-től, 1.059.018 Ft értékben

•

hatósági díjak kifizetése 1 575 086 Ft értékben

•

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó anyag jellegű szolgáltatások beszerzése
(bérleti díj, közüzemi díjak, irodaszer, telefon, útiköltség, stb.) 9 434 590 Ft
értékben

•

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bér és járulék költségei
38 625 945 Ft értékben

•

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bér és járulék költségei
36 233 700 Ft értékben

30

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

3.1 Beszerzés megnevezése: Aktív Turisztikai Hálózatfejlesztési
Stratégia Készítése
Közbeszerzés száma: 2016/05/SZ/00975 (Nem Központosított közbeszerzés)
A közbeszerzési eljárás értéke: 17.950.000 Ft
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma:
2016.04.08
Érvényes ajánlatot tevők száma: 4
Összegezés megküldésének dátuma: 2016.05.10
KFF minőségellenőrzési jelentés és tanúsítvány száma: utóellenőrzés
KFF szabályossági tanúsítvány száma: K-2016/10-0000495/305
Megjegyzés: előzetes vitarendezésre nem került sor

3.2 Beszerzés megnevezése: Kishajók és kapcsolódó eszközök
beszerzése
Közbeszerzés száma: 2016/11/Á/02669 (Nem Központosított közbeszerzés)
A közbeszerzés értéke: 238.112 Ft
Kbt. 117. § szerinti eljárás
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma:
2017.02.28
Összegezés megküldésének dátuma: 2017.06.21
KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma: 2017.07.10
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma: KÉ 3285/2017
Érvényes ajánlatot tevők száma: 5 (összesen 8)
KFF minőségellenőrzési jelentés száma: KFF/4/2/2017
KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma: KFF/4/6/2017
KFF szabályossági tanúsítvány száma: KFF/752/4/2017
Megjegyzés: előzetes vitarendezésre sor került, jogorvoslati eljárás lefolytatására nem
került sor.
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3.3 Beszerzés megnevezése: Aktív Turisztikai Hálózatfejlesztés
szolgáltatás
Közbeszerzés száma: 2017/08/SZ/03866 (Nem Központosított közbeszerzés)
A közbeszerzés értéke: 78.125.000 Ft
Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Kft.
(Köz)Beszerzési eljárás típusa: Kbt. Harmadik rész, Kbt. 117. § szerinti eljárás
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma:
2017.12.18
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma: KÉ 18835/2018
Érvényes ajánlatot tevők száma: 5
Megjegyzés: előzetes vitarendezésre nem került sor
KFF minőségellenőrzési jelentés száma: KFF/1349/2/2017
KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma: KFF/1349/5/2017

3.4 Beszerzés megnevezése: „Kishajók és kapcsolódó eszközök
beszerzése 2. ütem”
Közbeszerzés száma: 2017/10/Á/05194 (Nem Központosított közbeszerzés)
A közbeszerzés értéke: 182 770 000 Ft
(Köz)Beszerzési eljárás típusa: Kbt. Harmadik rész, Kbt. 117. § szerinti eljárás
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma:
2017.12.18
Összegezés megküldésének dátuma: 2018.05.03
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma: KÉ 18818/2018
KFF minőségellenőrzési jelentés száma: KFF/1459/2/2017
KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma: KFF/1459/4/2017, KFF/1459/5/2017
Megjegyzés: előzetes vitarendezésre sor került, jogorvoslati eljárás lefolytatására nem
került sor.
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A közbeszerzési eljárások üteme és a megvalósult eszközbeszerzések
pályázatban elszámolt összege, valamint az árajánlatok nyerteseinek névsora az
alábbi táblázatok szerint valósult meg:

Kishajók I. kör:

Kishajók II. kör:

Aktív turisztikai
hálózatfejlesztés
Chrome-Soft Informatikai,
Kiadói és Grafikai Kft.

RS Feva
Brig 5.0m motoros
29er, Laser 4.7, Laser Bahia
ÖSSZ:
Bravo 6.0m motoros
Optimist
Nacra 15, Topaz 16cx
PE Optimist
ÖSSZ:
Kikötőminősítési rendszer
Vitorlás túraútvonalak fejlesztése
IT fejlesztés
ÖSSZ:

Mentőmellény beszerzés
Kézi rádió beszerzés
Vitorlás szimulátor beszerzés
GPS eszközök beszerzése
Túravitorlás eszközök
beszerzése
Informatikai eszközök
beszerzése
Távcső beszerzés

54 249 600 Ft
59 880 000 Ft
123 983 000 Ft
238 112 600 Ft
104 550 000 Ft
33 490 000 Ft
20 700 000 Ft
24 030 000 Ft
182 770 000 Ft
12 000 000 Ft
5 000 000 Ft
61 125 000 Ft
78 125 000 Ft

Lineplex Kft.
Novofer Zrt.
RS-Sailing Hungary Kft.
SEA HUN610 Kft.

2 495 000 Ft
9 079 000 Ft
4 312 000 Ft
2 954 743 Ft

Hodács Composites Ec.

665 511 Ft

Silver Frog Kft.
Leitz Hungária Kft.

2 565 074 Ft
295 016 Ft
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A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA
MEGVALÓSÍTÁSA

Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: Laser Bahia vitorlás kishajó

A MEGVALÓSULT KAMPÁNY ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ CÉLJAINAK
BEMUTATÁSA
A „Bejárható Magyarország” – „Balatonfüredi Megállópont” - projektelemének átfogó

célja, hogy a vitorlás sport népszerűsítését motivációként alkalmazva, minél több
ember kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében, járja a vizeket, edzettebb,
egészségesebb legyen, és közben megismerje Magyarország - számára eddig rejtett
- történelmi, kultúrális és természeti szépségeit. A tájhoz, természethez, az itt élő
emberekhez, kultúrájukhoz, hagyományaikhoz kötődjön, végső soron 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 vitorlás34
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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.
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.

A MEGVALÓSULT
MEGHATÁROZÁSA

KOMMUNIKÁCIÓS

TERÜLETEK

ÉS

CÉLOK

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 járásmód 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 vitorlázók körében. Túraútvonalak népszerűsítése. Pl. Tematizált
túrák: vártúra, családbarát túra, Keleti vagy Nyugati-medence túra, fotótúra
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
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5. nyaralók/nagyközönség számára a vitorlázás, mint program elérhető legyen.
Vitorlás túrák, programok kommunikálása.

A MEGVALÓSULT MÉDIASTRATÉGIA BEMUTATÁSA

Az elkészítendő médiastratégiának hármas célrendszerben kell mozognia: ismertség
építése, a vágy felkeltése, kipróbálás.
A tervezés legfontosabb eleme annak meghatározása kell 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 kampány során a következő kommunikációs csatornákra kell fókuszálni: online és
közösségi

csatornák,

rádió,

televízió,

közterület,

strand,

sajtó,

tartalmi

együttműködések. Előnyben részesítettük a helyi és szakmaspecifikus médiumokat.
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AZ
AKTÍV
TURISZTIKAI
GERINCHÁLÓZAT
SZOLGÁLTATÁS ELEMEINEK MEGVALÓSULÁSA
A természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát
szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre, hozzájárulva
Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus
kínálatának bővítéséhez.
A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal
fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal, járuljon hozzá a
turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez.
A pályázati konstrukció azt a célt hivatott támogatni, hogy egy országos, sokszínű
tevékenységet (lovaglás, kerékpározás, kenu, vitorlázás, gyaloglás) hálózati formába
rendezve lehessen bővíteni, aktívvá tenni. Fontos, hogy az kiszolgálja a turizmus
kihívásait, az utazók, sportolók számára vonzóvá váljon, nem csak alapértelmezett
módon, hanem a turisztikai szezonon túlmutatóan, annak meghosszabbítását érje el.

KONCEPCIÓNK BEMUTATÁSA

A Magyar Vitorlás Szövetség, - mint kiemelten közhasznú szervezet, aki
Magyarországon a vitorlás tevékenységek összehangolásáért felel, a sportág
irányításáról gondoskodik – nevesített pályázóként lehetőséget kapott arra, hogy a fent
említett célok megvalósításában saját pályázat útján részt vegyen.
A szövetség ezirányú céljai röviden így határozhatók meg:
-

el kell érni, hogy a vitorlás sport ne csak egy szűk kör számára elérhető sportág
legyen

-

el kell érni, hogy a turisztikai látogatások szerves részévé váljon a balatoni
vitorlázás

-

el kell érni, hogy a sportvitorlázás mellett a vitorlázás egy olyan élményt és
életérzést

nyújthasson,

ami

szorosan

kötődik

a

turisztikai

értékek

felfedezéséhez (gasztro-utak, vulkán túra, kulturális séta, stb.)
-

el kell érni, hogy kapcsolódási pontot találjanak a vitorlázók más sportturisztikai
tevékenységgel (járásmódok összekapcsolása)
37
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-

el kell érni, hogy a vitorlázás az oktatás, utánpótlás nevelés által széles körben
ismert, kedvelt sport illetve szabadidős eltöltési mód lehessen

-

el kell érni, hogy a gyerek és utánpótlás nevelés által egész családokat
lehessen motiválttá tenni, bevonni a balatoni vitorlázásba, az aktív szabadidő
eltöltésébe.

ELÉRT TURISZTIKAI CÉLOK
-

a

természetjárás

tág

értelmezésével,

a

természetben

megvalósuló,

környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza
létre
-

hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és
ökoturizmus kínálatának bővítéséhez

-

a tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal
fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon
hozzá

a

turisztikai

szezon

meghosszabbításához,

a

vendégszám

növekedéséhez
-

a vitorlás sport népszerűségét motivációként alkalmazva minél több ember
kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében, hasznosan eltöltve járja a vizeket,

-

legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit

-

a jelenleg inaktív, de potenciális vitorlázóknak, szervezett turisztikai célokat
állítson

fel,

olyan

21.

századi

innovatív

szolgáltatásokkal,

amely

meghatározóvá teszi a Balatont, mint vitorlás turisztikai desztinációt a hazai és
külföldi túrázók számára egyaránt
Azt gondoljuk, hogy ezen célok eléréséhez számos olyan minőségi beruházásra van
szükség, amely az infrastrukturális fejlesztések mellett tartalomfejlesztésben is
gondolkodik, amely projektcsoport egységes elérhető turisztikai hálózatot biztosít a
már meglévő célközönség valamint egy jövőbeni lehetséges célközönség számára.
-

a

jövő

potenciális

túrázóinak

képzése,

oktatása,

a

vízre

szállás

feltételrendszerének megteremtése, és fejlesztése, (utánpótlás, és oktatás).
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-

A megállóhelyek/kikötők fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok
(gyalogos, kerékpáros, lovas, vitorlás) közötti kapcsolat fejlődjön,

-

az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség javuljon

-

az egyes megállóhelyek/kikötők fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén,
növekedjen az egy helyszínen/régióban az ott eltöltött vendégéjszakák száma
és a szolgáltatásokból származó bevételek.
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EGYÜTTMÜKÖDÉS A TDM SZERVEZETEKKEL
Az Országos TDM szövetséggel történő együttműködés esetén a Magyar Vitorlás
Szövetség feladata az informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása
hardveres, szoftveres és fejlesztési oldalról, a TDM Szövetség feladata pedig a
tartalomszolgáltatáshoz

szükséges

adatbázisok

biztosítása.

Továbbá

az

együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDM
Szövetség 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.
A Magyar Turisztikai Desztináció Management Szövetség által összefogott TDM
szervezetek azzal a céllal lettek létrehozva, hogy ne csak egy adott település turisztikai
látványosságait értékesítsék, illetve annak a turisztikai látványosságait propagálják,
menedzseljék, hanem régióban gondolkodjanak és kistérségek, vagy kisebb régiók
turisztikai látványosságait együtt kezeljék.
Azért lényeges, mert ezek a TDM szervezetek, országos szinten működnek rengeteg
helyen, régiókba csoportosulnak és rendkívül komoly szolgáltatáshalmazt nyújtanak a
turistáknak. Például az alsóörsi tourinform irodában kapható prospektus a környékbeli
települések – Alsóörs, Lovas, Csopak, Balatonalmádi stb. – összes programját, összes
szálláshelyét, összes múzeumát, összes látnivalóját, összes várát ismerteti, tartalmaz
természetjáró túraútvonalakat, bicikliútvonalakat. Ezzel pedig a turistákat a számukra
idegen helyen megfelelő módon ki tudják szolgálni információval, hogy mit érdemes
abban a régióban megnézni.
A TDM szervezetek közötti együttműködés esetén ez az információszolgáltatás a
régiókon is túlnyúlhat, hiszen ilyen módon akár olyan túraútvonalról is tájékoztatás
nyújtható a turista számára, amelynek kiinduló pontja az adott régió, a következő pedig
már egy másik. Például egy Alsóörs – Keszthely közötti bicikli túraútvonal leírása, az
útközben megtekinthető nevezetességek ismertetésével.
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Ha ezek a TDM szervezetek jól vannak felépítve és jó az együttműködés közöttük,
akkor egy nagyobb régió összes turisztikai látványosságáról, nevezetességéről,
érdekességéről információval tud szolgálni a turista számára.
Ezek a TDM szervezetek rendkívül jó együttműködő partnerei tudnak lenni a Magyar
Vitorlás Szövetségnek, illetve azoknak a konzorciumoknak, akik a Magyar Vitorlás
Szövetséggel együttműködve tervezik kiépíteni a GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007
pályázatból az úgynevezett balatoni vitorlás túraútvonalakat, illetve tervezik ezeknek a
túraútvonalaknak a fejlesztését, megvalósítását.
Azért jó az együttműködés ezekkel a TDM szervezetekkel, mert évek óta
működnek és

hatalmas

információs

bázissal

rendelkeznek.

Ez

az

adatbázis beemelhető abba a szolgáltatáshalmazba, amit a Magyar Vitorlás
Szövetség kíván nyújtani vitorlás túraútvonalak szervezésével. Ugyanis a vitorlás túra
ebben az esetben nem annyit tesz, hogy a vitorlás elmegy egyik kikötőből a másikba,
majd vissza, hanem hogy a vitorlás megtekinti az egyes kikötők környékén a számára
érdekes nevezetességeket.
Elértük, hogy a vitorlás ember vitorlázás közben megáll egy kikötőben, ott megismeri
a kikötő környezetében található turisztikai attrakciókat (amit érdemes megnézni, ami
egy turista számára vonzó lehet. Ilyenek lehetnek például a különböző halász-,
horgászversenyek, várak vagy múzeumok látogatása, belvárosi séta (pl. Balatonfüred
reformkori felújítást kapott belvárosa), borozók, különleges élményt nyújtó éttermek,
malacsütő verseny, bármi, ami turisztikai szempontból lényeges), ételeket, és ezeket
látogatja meg, adja tovább ezek hírtét, esetleg visszatér barátaival, családjával is.

Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: Laser 4.7 vitorlás kishajó
41
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TEMATIKUS TÚRAÚTVONALAK KIALAKÍTÁSA ÉS EZEK
MŰKÖDTETÉSE

Azért tegye mindezt meg, mert ez számára vonzó, érdekes és lehet, ha például eddig
azért nem tette meg, mert nem tudta, hogy van. Következésképpen a mi feladatunk
az, hogy olyan túraútvonalakat építsünk fel, amit valamilyen tematika mentén tudunk
felfűzni és ezzel egy tematizált túra lehetőségét nyújtjuk.
Például ilyen tematikus túra lehet egy vártúra, amikor a vitorlázó kiköt minden olyan
kikötőben, ahonnan elérhető közelségben van egy történelmi nevezetesség, amit meg
tud látogatni egészen addig, amíg a tematikus túrára feltűzött összes várat meg nem
látogatta.

Ugyanilyen tematikus túra lehet például egy úgynevezett családbarát túraútvonal, ami
– ahogy a nevéből adódik – egy olyan túraútvonal, amit végig járva olyan helyszíneket
látogathatnak meg a vitorlások és családjuk, amelyek család minden tagját
élményekkel ajándékozzák meg. Például ilyen lehet a balatonfűzfői nyári bob, a
balatonfüredi csúszdapark meglátogatása, Keszthelyen városnéző kisvasutazás stb.
Ugyanezen tematizálás mentén létre lehet hozni az úgynevezett Keleti-medence túrát
és a Nyugati-medence túrát, ami nem homogén attrakciók szerint, hanem a kikötők
földrajzi elhelyezkedése alapján tematizált. Ebben az esetben az adott útvonal mentén
elérhető turisztikai célpontokat vesszük számba és ezek alapján állítjuk össze az adott
túrát.
Mivel a Keleti-medence és Nyugati-medence vitorlástúra hagyományosan is létezik,
kialakult a vitorlás társadalomban, annyi a feladatunk, hogy vonzóvá tegyük olyan
módon, hogy a vitorlázáson túl a résztvevők a szárazföldi attrakciókat, az adott kikötő
közelében lévő érdekességeket, nevezetességeket meglátogassák.

FŐSZEZONON KÍVÜLI TEMATIKUS TÚRÁK MEGVALÓSÍTÁSA,
MŰKÖDTETÉSE

Hagyományosan az van a köztudatban és a vitorlás társadalomnak egy jelentős
részében is, hogy a balatoni főszezon idejével egybeesik a vitorlás szezon, ami
jellemzően május elejétől szeptember végéig tart. Ugyanakkor viszont látnunk kell azt,
hogy a Balaton parton nagyon sok olyan látnivaló, nevezetesség, vagy nagyon sok
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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
pályázatban külön értékelési szempont az, hogy az adott túraútvonalak, vagy az adott
szakági sportszövetség stratégiája járuljon hozzá a szezon meghosszabbításához.
Ennek érdekében olyan tematikus túrákat kell létrehoznunk, amelyek a klasszikus
balatoni szezonon kívül az úgynevezett elő- és utószezonban is teljesíthetőek.
A főszezon előtti, kora tavaszi időszak – amikor már a víz nincs befagyva, vitorlázni
már lehet – tematikus túrája lehet például egy fotótúra, hiszen tavasszal rendkívül szép
fotókat lehet készíteni napkeltekor, napnyugtakor, vagy akár napközben is a
Balatonon, a Balaton környékén, például a Káli-medencében, a bazaltorgonák
környékén, vagy a déli parton gyönyörködjön a Balaton-felvidéki Nemzeti Park páratlan
szépségében. Egy ilyen túrát különböző fantázianevekkel még vonzóbbá tehetünk
(„Szezon előtti tavaszi Balaton”, „Nyiladozó Balaton”, „Ébredező Balaton” fotótúra).
Szintén a szezon meghosszabbításához kapcsolódnak az utószezoni túrák,
klasszikusan az őszi túrák. Az ősz az klasszikusan a szüret ideje, a boroknak az ideje.
Majdnem mindegyik balatoni borvidéken – Balatonboglár, Balatonlelle, Csopak,
Balatonfüred, Badacsony környéke – ősszel tartanak nyitott pince napokat, melyekre
építve az utószezonban létrehozhatunk tematizált szüreti túrát, nyitott pince túrát.
További őszi attrakció lehet az amúgy nagyon kedvelt hal, a süllő horgászata, melynek
szezonja októberre tehető. Ez pedig, azon felül, hogy egy újabb szezonon túli őszi túrát
is fel tudunk mutatni nagyon jó együttműködési felület lehet a Magyar Országos
Horgász Szövetséggel is.

INNOVATÍV ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Elképzelhető, hogy egy adott turisztikai látványosság érdekli, viszont azon túl, hogy a
tematikus túrákat felépítünk, olyan motiváló dolgot is mellé kell tennünk, ami felkelti a
vitorlás érdeklődését és ösztönzik rá, hogy az adott túrát egészében teljesítse.
Itt kapnak szerepet azok az innovatív, kreatív eszközök, melyekkel elérhetjük a
fentieket. Ilyenek lehetnek például különböző versenyjátékok, amikor egy adott
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túraútvonal teljesítőit azzal motiváljuk, hogy megjelennek a vitorlás magazinban, akár
rangsorolva, esetleg éremmel, vagy különböző ajándékokkal jutalmazva.
A versenyjátékok ajándékjátékkal is párosulhatnak, amelyben például az első 3 ember,
aki az adott túrát teljesíti, az nyer kisebb-nagyobb ajándékokat, például 5 db belépőt a
balatonfüredi aquaparkba, vagy nyer egy üveg bort Magyar Vitorlás Szövetség
címkével.
Vonzóvá tehetjük a részvételt kártyarendszer bevezetésével is. Kibocsájtható egy
úgynevezett vitorláskártya és ennek a plasztikkártyának a használója a túraútvonal
mentén felfűzött attrakcióknál kedvezményt kaphat. Így egy gasztro-túra esetén a
vitorlás motiválható arra, hogy azon részt vegyen a kedvezmények miatt.
Ugyanígy vonzóbbá tehetők a kedvezmények által például a családbarát túrák azzal,
hogy az ilyen típusú túrákhoz kapcsolódó attrakciókhoz kapcsoljuk, például
belépőjegyekhez.
A kártyarendszerhez még azt is hozzá lehet fűzni, hogy az adott kikötőben a
vitorláskártya felmutatója kedvezményt kap a kikötő-használati díjból.
Lehet egyéb játékos elemekkel is vonzóvá tenni a túraútvonal mentén lévő
attrakcióknak a felkeresését. Például egy vártúra esetén az adott túra teljesítésének
igazolása köthető a túrapontokon lévő várak bejáratánál készített selfie-hez, amely
aztán feltölthető az általunk üzemeltetett informatikai rendszerbe.

Saját fotó: 20181127_Ginop 7.1.2.-15-2016-00007 zárórendezvény
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CÉLCSOPORTJAINK

A pályázat lényege, hogy minél több ember számára tegyük vonzóvá a vitorlás
turizmust. Az elérni kívánt emberek 4 csoportba sorolhatóak.
1. Vitorlázó tagok
A Magyar Vitorlás Szövetség számára szervezett formában ismert személyek,
akik különböző vitorlás klubok tagjai. Kb. 3600 fő.
2. Vitorlázók
Vitorlás engedéllyel igen, de hajóval nem rendelkezők. Kb. 25000 fő.
3. Nem vitorlázó turisták
Nem vitorlázási céllal érkeznek a Balatonra.
4. Junior vitorlázók
Azon személyek köre, akik utánpótlás nevelési, képzési, oktatási szempontból
jelenhetnek meg a vitorlázók körében.
A vitorlázó tagok számára – mivel közülük sokan rendelkeznek hajóval és gyakran
vitorláznak is – vonzó lehet egy nagyszabású, több állomásos túra teljesítése, valamint
már csak a kikötő-használati díjra érvényesíthető kedvezmény miatt is várhatóan
sokan kiváltják a vitorláskártyát, amivel fentiekben részletezetten egyéb túrák,
attrakciók iránt is felkelthető az érdeklődése.
A hajóval nem, de engedéllyel rendelkező vitorlázók esetén a játékokkal és a
vitorláskártya által nyújtott kedvezményekkel elérhető, hogy egy évben ne csak 1-2
napot töltsenek vitorlázással bérelt hajón, hanem többet és eközben a szárazföldi
attrakciókat is meglátogassák. Esetükben erős motiváció lehet, ha a vitorláskártya
hajóbérlésre is ad kedvezményt.

A túraútvonalak ismertetésével megszólíthatóak azok az emberek is, akik nem
vitorlázási céllal érkeznek a Balatonra, nem tartoznak az első két célcsoportba, hanem
csak nyaralni mennek. Nekik a túráink aktív kikapcsolódási lehetőségként válhatnak
vonzóvá.
Fentieken túl azt is lehetővé szeretnénk tenni, hogy minél több gyereknek, fiatalnak,
vagy akár felnőttnek, akik nem tudnak vitorlázni, de kedvet kaptak a vitorlázáshoz,
részt tudjanak venni vitorlás képzésen azért, hogy egy idő után ők is megjelenjenek a
Balatonon, mint potenciális túrázók. Ők azok, akik jelenleg képzési oldalról tudnak
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nálunk megjelenni résztvevőként. Ennek kapcsán előtérbe kerülnek a Balatonon kívüli
állóvizek – Velencei-tó, Nyéki tavak, Tisza-tó, Orfűi-tó, Fertő tó – amik önállóan
túrázásra kevésbé alkalmasak, de képzési helyszínként meg tudnak jelenni. Az
elképzelés szerint a képzési helyszínekre kihelyezünk eszközöket, képzést tartunk,
bízva abban, hogy az itt kiképzett vitorlások ezt követően megjelennek a Balatonon
aktív túrázóként.

LÁTOGATÓSZÁM MÉRÉS

A pályázat elvárja, hogy N számú elérést teljesítsünk. Egy ilyen indikátorszám a
látogatószám, ami azt jelenti, hogy 77.000 Ft pályázati pénzenként 1 látogatót kell
produkálni. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy éves szinten kell 37.000
látogatószámot teljesíteni a fenti célcsoportok megszólításával.
Egyrészt a kártyarendszer alkalmas arra, hogy valamilyen plusz vonzerőt adjunk a
kedvezmények által, de arra is alkalmas, hogy látogatószámot mérjünk vele például
egy kártyaolvasó terminállal, ami által egy központi adatbázisban rögzítésre kerül,
hogy az adott kártya, adott helyen felhasználásra került.
A kártyarendszernél attraktívabb és innovatívabb, kreatívabb mérési módszereket is
lehet alkalmazni. Ilyen innovatív megoldás lehet például vártúra esetén, hogy az egyes
kikötőben és a szárazföldi túra által érintett pontoknál kihelyezünk egy táblát, amin
szerepeltetünk egy QR-kódot. Ezzel úgy mérhetjük a látogatottságot, hogy a turista a
telefonja segítségével leolvassa a QR-kódot, a leolvasás rögzítésre kerül egy központi
adatbázisban, amivel máris ki tudjuk mutatni, hogy az adott ember kikötött, illetve
meglátogatott egy attrakciót. Mikor egy turista kikötéskor, az attrakciónál és a kikötőbe
visszatérve újra leolvassa a QR-kódot, egyetlen turistával 3 látogatószámot tudunk
produkálni.

46

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA

Az igények kielégítéséhez létre kell hoznunk egy informatikai hátteret és felületet –
akár PC-s, akár okostelefonos –, valamint ezt fel kell töltenünk tartalommal, ami
alapján a turista tájékozódni tud, információt tudunk szolgáltatni a vitorlások számára
egy-egy kikötő környékén lévő szolgáltatásokról, rendezvényekről, természeti
látnivalókról, egyéb attrakciókról és akár online szállást is tud foglalni.
A tartalomszolgáltatás megvalósításának fontos eleme a már említett, TDM
szervezetekkel való együttműködés, hiszen a tőlük kapott adatbázis beemelésével
tudjuk a létrehozott informatikai rendszeren keresztül informálni 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, amit a telefonjára telepítve tényleges
szolgáltatáselemeket, információkat kap.

KIKÖTŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

Azok a kikötőket, amelyek vállalják, illetve amelyeket fel tudunk fűzni ezekre a
túraútvonalakra, azokat egy horgonyos minősítési rendszerrel látnánk el. Ez a
minősítési rendszer a szállodák csillagos minősítéséhez hasonló elven kerülne
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.
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.
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Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: PE Optimist vitorlás kishajó

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, A
MAGYAR
VITORLÁS
SZÖVETSÉG
ÁLTAL
KIVITELEZETT INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEKRE
A Magyar Vitorlás Szövetség közeljövőben induló fejlesztéseinek részét képezi egy
olyan komplex informatikai rendszer kialakítása, mely jelentősen elősegítheti a MVSZ
működését, valamint új szolgáltatásokkal emelheti a tagoknak nyújtott szolgáltatások
színvonalát, ezáltal hosszútávon erősítve a szövetség helyzetét. Ennek érdekében az
alábbi legfontosabb informatikai fejlesztések végrehajtását javasoljuk:
-

Meglévő tagnyilvántartó rendszer felülvizsgálata, igény szerint kiegészítése, és
összekötése a további rendszerelemekkel.

-

Kártyarendszer, mely lehetővé teszi a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a
tagoknak, vendég vitorlásoknak, és turistáknak.

48

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

-

Modern, több platformra optimalizált információs portál, mely egyaránt lehetővé
teszi a tagsággal való kommunikációt, valamint hasznos általános és turisztikai
információkat kínál a vitorlázás iránt érdeklődő közönségnek.

-

Turisztikai információs adatbázis kialakítása, mely segíti a szolgáltatások
megtalálását,

igénybe

vételét,

valamint

a

kapacitáskihasználtság

optimalizálását.
-

Turisztikai szolgáltatások online értékesítési rendszere.

-

Vitorlás útvonalak rögzítésére, és azokkal kapcsolatos részletes információk
menedzsmentjére képes GPS alapú rendszer.

-

Mobil applikáció, mely számos funkcióval segíti a vitorlázás élményének
fokozását

TAGNYILVÁNTARTÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

A tagnyilvántartó rendszer lehetővé teszi a tagok 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. A cél, hogy a rendszer az alábbi
funkciókat teljes mértékben el tudja látni:
-

tagság személyes adatainak kezelése és tárolása;

-

tagság által benyújtott dokumentumok elektronikus rögzítése és kezelése;

-

tagság kapcsolati adatainak kezelése;

-

tagok által nyújtott szolgáltatások rögzítése és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
jogosultságok beállítása;

-

on- és offline tagsági kérelmek feldolgozása;

-

tagsági időszakok és érvényesség kezelése;

-

online tagdíjbefizetési lehetőség;

-

versenyzői engedélyek rögzítése és teljeskörű kezelése;

-

tagi előélet nyilvántartása (versenyek, eredmények, eltiltások stb.);

-

tagok hajóvezetői engedélyének nyilvántartása;

-

tagok regisztrált hajóinak nyilvántartása;

-

hajók adatainak nyilvántartása;
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-

hajózási engedélyek nyilvántartása;

-

hírlevélküldő rendszer, mely tagságnak szánt hírlevelek kiküldését teszi
lehetővé;

-

automatikus figyelmeztetés a tagság lejártáról.

TAGSÁGI ÉS VENDÉGKÁRTYA RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A tagnyilvántartás egyszerűsítése érdekében, valamint a vendégvitorlázók és turisták
hatékonyabb kiszolgálása érdekében, egy komplex kártyarendszer bevezetését
javasoljuk, mely szorosan kapcsolódik az informatikai fejlesztések egyéb területeihez
és számos területen - a tagnyilvántartástól a rendezvények lebonyolításán át a
szolgáltatások

értékesítéséig

-

támogatja

a

szövetség

működését.

A

Kártyarendszerben alapvetően 3 típusú kártya kerül kialakításra:
•

Tagkártyák
o Fényképes, megszemélyesített kártyák
o Segítik a tagok egyszerű és azonnali azonosítását valamilyen
adatkommunikációs megoldással (NFC, QR, vonalkód, stb.)
o Lehetővé teszi a tagoknak egyes szolgáltatások egyszerűbb vagy
kizárólagos igénybevételét
o Versenyregisztrációk meggyorsítása.
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•

Vendégvitorlázó kártya
o Egyedi azonosításra alkalmas kártya, mely lehetővé teszi a napi
látogatók (vitorlázók) számára a MVSZ tagok által nyújtott szolgáltatások
igénybevételét.

•

Turista kártya
o A térségbe érkező turistáknak szóló kártya, mely a nem vitorlázó, de
vitorlázáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek
számára

ad

kedvezményes

hozzáférést

tagok

által

nyújtott

szolgáltatásokhoz.
•

Junior kártya
o A vitorlás oktatáson résztvevők – elsősorban fiatalok – számára
kialakított kártya, melynek elsődleges szerepe a vitorlás sporthoz és a
vitorlázók közösségéhez kötődés erősítése, ezáltal az utánpótlás
nevelésének támogatása

A kártyarendszer bevezetésének járulékos, és messze nem elhanyagolható haszna,
annak

a felhasználókat

és felhasználói szokásokat

részletesen

tartalmazó

ügyfélkapcsolat-menedzsment adatbázisnak a megteremtése, mely termékfejlesztési
és kommunikációs célokra egyaránt felhasználható.
A

kártyarendszer

lehetővé

teszi

az

online

értékesített

szolgáltatások,

programcsomagok, belépőjegyek, garantált programcsomagok papír alapú,
voucher nélküli igénybevételét is.

Saját fotó: 20181127_Ginop 7.1.2.-15-2016-00007 zárórendezvény
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INFORMÁCIÓS PORTÁL MŰKÖDTETÉSE

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
kezelésében;

•

hírkezelés;

•

eseménykezelés;

•

korlátozott tagsági hozzáférés bizonyos tartalmakhoz

•

online tagsági ügyfélszolgálat:
o elektronikus dokumentum benyújtási lehetőség,
o adatrögzítés és adatmódosítás;
o rögzített vitorlázások visszanézése;

•

turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisának megjelenítése;

•

turisztikai szolgáltatások értékesítési integrált rendszere;

•

térképi megjelenítés a szolgáltatók és a javasolt útvonalak megjelenítésével;

•

közösségi felületek, kép-, útvonal- és multimédia-feltöltési lehetőséggel;

•

motivációs játékok, teljesítménytúrák menedzsmentje és megjelenítése

A honlap turisztikai szempontból értékesítés-orientált kialakítást kap, ezáltal
hatékonyan képes elősegíteni az adatbázisban tárolt termékek piacra juttatását.

TURISZTIKAI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ADATBÁZISÁNAK
KIALAKÍTÁSA

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. Az adatbázishoz az egyes
szolgáltatók saját belépési adatokkal tudnak hozzáférni, így a saját (és csakis a saját)
adataikat tudják bármikor rögzíteni és kezelni.
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Ez kifejezeten fontos olyan szolgáltatóknál, akik kapacitást és árakat kezelnek. A
rendszer az alábbi adatok kezelését teszi lehetővé:
•

általános leíró adatok;

•

nyitvatartási adatok;

•

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

•

árkezelés;

•

kedvezménykezelés;

•

foglalások, ajánlatkérések kezelése;

•

galériák kezelése.

ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Az online értékesítési rendszer lehetővé teszi a különböző szolgáltatások azonnali
online

értékesítését,

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; stb.

CRM (ÜGYFÉLKAPCSOLAT-MENEDZSMENT RENDSZER)
KIALAKÍTÁSA
Turizmusra optimalizált CRM-rendszer.
•

felhasználói adatok nyilvántartása

•

felhasználói viselkedés követése

•

statisztikai elemző-modul

•

szegmentációs adatbázis
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•

duplikátmentesítés

•

kommunikációs modulok (hírlevélküldő, megkeresés-megválaszolás,
automatizált ajánlatkészítés, stb).

Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: Brig F 500 5.0m motosos hajó

GPS ALAPÚ ÚTVONALKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

A GPS alapú útvonalkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas vizeken
vitorlás 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.

MOBIL APPLIKÁCIÓ ÜZEMELTETÉSE

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
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funkcióval segíti a tájékozódást és a szolgáltatások igénybevételét. A legfontosabb
funkciók:
•

Szolgáltatói információk

•

Esemény információk

•

Útvonalak és navigáció

•

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

•

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

•

Időjárásjelentés

•

Verseny funkció (barátokkal való versenyzést segíti a rögzített útvonalak
alapján összehasonlítással.

•

Ügyfélszolgálattal vagy mentőszolgálattal való interaktív kommunikáció,
Balatonhelp integráció (egyeztetendő a VMSZ-szel)

•

Előre megtervezett túraútvonalak kezelése

•

Közösségi felületekhez való hozzáférés

•

Saját túrák feltöltési lehetősége

•

Útvonal, kikötő és szolgáltatás-értékelés

•

Teljesítménytúrák, versenyek, játékok kezelése

•

Szofisztikált útvonal információk (medermélység-adatokkal, képi
információkkal, veszélyes szakasz-jelzésekkel, stb.)
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Fotó, saját beszerzés a projekt keretén belül: Optimist vitorlás kishajó

MELLÉKLETEK
1. SZ. MELLÉKLET: A KBT. ÁLTAL MEGJELÖLT
JOGSZABÁLYOK
RÉSZLETEI,
A
PROJEKTBEN
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSA SZERINT

HATÁLYOS
HASZNÁLT

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről:112. § szerinti eljárás típusa: 112. § (1) Az
ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint:
a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy b) e törvény
Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt
eltérésekkel. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben - a 22-24. §-ban foglalt
szempontok megfelelő alkalmazásával - a törvény Második Részét a 21. § (4) bekezdése
szerinti külön jogszabálynak is megfelelően kell alkalmazni.
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115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az
ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen
§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós
alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az
ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny
biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről
van tudomása. Az ajánlatkérő az e bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű
beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályoknak megfelelően összefoglaló tájékoztatással
vagy hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt eljárás szabályainak
alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint
kell eljárni.
(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele
helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi
felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.
Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek
küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a
mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a
különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség
szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos
időtartam alkalmazandó. A 113. § nem alkalmazandó.
(3) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban irányadó minimális időtartamára vonatkozó előírás
nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési
dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül,
egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.
(4) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
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(5) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2) bekezdés
megfelelően alkalmazandó. A 103. § (1)-(2) bekezdése, (4) és (6) bekezdése nem
alkalmazandó.
(6) A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a
közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást
elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás
keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
(7) Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás
megindításával egyidejűleg - nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a
közbeszerzési dokumentumokat, majd - az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok bontásáról
készült jegyzőkönyvet.
117. § (1) Az ajánlatkérő a Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási
szabályokat alakíthat ki.
(2) Az ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási fajtáról a közbeszerzési eljárás során nem
térhet át másikra. Ha az általa a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait önállóan
alakítja ki, köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Az
eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a
gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi
jelentkezést nyújthassanak be.
(3) Az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amelyek a
gazdasági szereplőknek a megfelelő ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) szükségesek,
így különösen az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (a közbeszerzés tárgya,
mennyisége, szerződéses feltételek) és az odaítélés módjának rövid leírását (értékelési
szempontok és módszer), az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint az ajánlatkérővel való
kapcsolatfelvételre vonatkozó információt. Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító
felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen gondoskodni az ajánlatok felbontásáról. A
felhívást az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján
köteles közzétenni.
(4) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult a 62-63. § szerinti kizáró okok
közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, azonban
e törvényben meghatározottaktól eltérő kizáró okok nem írhatók elő. Az ajánlatkérő köteles a
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. Az
alkalmasság tekintetében az ajánlatkérő a külön jogszabályban foglalt alkalmassági igazolási
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módokon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de
ennek során is alkalmaznia kell a 65. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(5) Az eljárási szabályok (1) bekezdés szerinti meghatározásakor az ajánlatkérő e
törvénnyel összhangban köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát.
(6) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a részvétel jogát valamennyi, az Európai Unióban
letelepedett gazdasági szereplő számára, a diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket
igazoló iratok kölcsönös elismerését, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához
megfelelő határidők megadását, az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését
biztosító szabályozás kialakítását, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését.
(7) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes
leírását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon,
hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon
indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(8) Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a bontást
megelőzően azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték,
köteles írásban tájékoztatni minden, az eljárás eredményére kiható döntésről és információról,
valamint ezek részletes indokáról, a döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően
köteles olyan írásbeli összegezést készíteni - és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg
megküldeni - amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat
kiválasztásának indokairól.
(9) A (2) bekezdés szerinti önálló eljárási szabályok kialakításakor az ajánlatkérő a 73. § (1)
bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat köteles, a 73. § (2) és (3) bekezdése szerinti okokat
jogosult előírni azzal, hogy a 73. § (1) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak az
ott felsorolt kizáró ok előírása esetén, a 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenségi
ok csak alkalmassági követelmény előírása esetén alkalmazandó. A 73. § (4) és (6) bekezdése
megfelelően alkalmazandó. A 75. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
(10) Az eljárásban a 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
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2. SZ. MELLÉKLET: FELADATLEÍRÁS
1

Kikötő-minősítési rendszer kialakítása

A turisztikai célok megvalósulása érdekében fontos a szolgáltatók, és a szolgáltatások
igénybevevőinek orientációja a minőség állandó fejlesztése érdekében. A megbízható hátterű
és egyszerű, jól átlátható minősítési rendszerek lehetővé teszik az alacsonyabb szolgáltatási
színvonallal rendelkező szolgáltatók számára a fejlesztések pontos irányát, míg a fogyasztók
számára segítséget jelent a számukra leginkább megfelelő szolgáltatások, szolgáltatók
kiválasztására. Ennek megfelelően elvárás egy minősítési rendszer kidolgozása a Balaton
vízterületén, partján található kikötői infrastruktúrák rendszerezésére.
Azokat a kikötőket, amelyek részét képezik a turisztikai gerinchálózatnak, kifejezetten erre a
célra létrehozandó minősítési rendszerben szükséges minősíteni. (A kikötők megtalálhatók
a http://hunsail.hu/hirek/tamogatasi-szerzodes honlapon lévő támogatási szerződés 2.2.
pontjában)
A minősítési rendszer kialakításakor meghatározandó az egyes fokozatok esetén elvárt
szolgáltatások köre, minősége. A minősítő rendszerrel szembeni legfontosabb elvárások:
egyszerűség, átláthatóság, szakszerűség, pontosság.
A minősítési rendszerben a kikötők az alábbi fő szempontok szerint értékelendőek:
● Elérhetőség
● Komfort
● Minőség
Mindezek alapján legalább három minősítési kategóriát szükséges létrehozni :
● pl.: bronz
● pl.: ezüst
● pl.: arany
A minősítés során szükséges megvizsgálni a minimum feltételeket és a kiegészítő feltételek
meglétét egyaránt.
Mindezek kapcsán meghatározott feladatok
● a minimum és kiegészítő feltételek meghatározása a minősítési rendszerben,
● az ezekhez rendelt pontszámítás, módszertan kialakítása,
● kialakított pontozási rendszer alapján a gerinchálózat részét képező kikötők felmérése,
és azok minősítésének elvégzése,
● a minősítési rendszer nemzeti tanúsító védjegyként történő bejegyeztetése
● A minősítési rendszerhez szükséges szabályzatok, szervezeti háttér kialakítása,
létrehozása, elkészítése, a minősítési rendszer üzemeltetéséhez szükséges szervezeti
rendszerre javaslattétel
● interaktív minősítési rendszer és nyilvántartás, melynek során a minősítések után a
látogatóknak legyen lehetőségük értékelésre, a látogatói értékelések folyamatos
monitoringja
2

Vitorlás Túraútvonalak fejlesztése

A szabadidős vitorlázás, a tavak körüli turisztikai aktivitásának fejlesztése érdekében
szükséges rendszert építeni a ma szinte teljes mértékben eseti jellegű vízitúrázás
környezetébe. Jelenleg csupán 3 komolyabb szervezett balatoni vitorlás túrát ismerünk, ezek
a Széchenyi Emléktúra, illetve a TVSK (Túravitorlás Sportklub) által szervezett Schmalz
József Emléktúra (Gyerektúra), és a 25-ös Flottatúra.
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Bár a fent említett túrák komoly, akár 20-40 hajót magukba foglaló túrák, a körülmények
ismerete mellett fontos kijelenteni, hogy ezek megszervezése is komoly, alapvető akadályokba
ütközik (szabad vendéghelyek), így a cél elsősorban inkább az egyéni túrázás szervezett
fellendítése lehet.
A vitorlás túrázás jelenleg esetszerű, az említett programokon (szervezett túrákon) felül az
egyén időbeosztásán, kedvén, helyismeretén, vállalkozó kedvén alapszik. Programokkal,
tematikus és teljesítménytúrákkal, akciókkal, a kapcsolódási pontok (kikötőhelyek)
meghatározásával, ismertető anyagokkal, minősítésekkel és az ezeket tartalmazó
adatbázisokkal komoly fellendülést célozhatunk meg.
A feladat:
Olyan turisztikai program kialakítása, melyben az egyéni vitorlázók aktivitásának növelése
mint önálló cél is fejlesztésre kerül, ám ennek fejlesztésével a tóparti és part közeli turisztikai
attrakciók forgalma is növekszik.
A Magyar Vitorlás Szövetség stratégiája alapján a program elsősorban nem a tömeges
túratevékenységet támogatja, hanem az olyan jutalmazásra és nyilvántartásra, valamint
teljesítmény-összehasonlításra épülő rendszert kíván kiépíteni, melynek lényege, hogy egy
időben egymástól függetlenül, de földrajzilag kötötten nőjön az aktivitás.
A turisztikai programmal kapcsolatos alapvető elvárások:
● Átlátható és egyszerű;
● Kapcsolódik a Magyar Vitorlás Szövetség stratégiájához;
● Mobilizálja a vitorlás turizmust;
● Minél több turisztikai célpontot érint a felsorolt települések környezetében;
● Jól összekapcsolható a pályázat informatikai fejlesztéseivel.
Mindezek kapcsán meghatározott feladatok
● A túraprogram kidolgozása egy dokumentumban;
● A túraprogram rendszerének kialakítása pontszámokkal, díjakkal;
● A turisztikai célpontok pontos meghatározása;
● Statisztika a vitorlás turizmus jelenéről és az elvárt teljesítmény-növekedésre
vonatkozó tervek;
● a rendszer legyen alkalmas a túrázók részéről az útvonalak, turisztikai
élmények értékelésére, a látogatói értékelések folyamatos monitoringja

3
3.1

Aktív turisztikai hálózatfejlesztés - IT fejlesztés
Turisztikai és egyéb szolgáltatók adatbázisa

A turisztikai és egyéb szolgáltatások adatbázisa (helyszinenként minimum 5. Helyszínek a
TSZ 2.2. pontjában) lehetővé teszi, hogy a vitorlázáshoz kapcsolódó szolgáltatókat
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(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.
Az adatbázis tartalma:
● szolgáltató neve,
● szolgáltató címe,
● szolgáltató kapcsolati adatai,
● szolgáltató típus (kikötő, szállás, vendéglátóhely stb.),
● szolgáltató kategóriája (a típusnak megfelelő kategorizálási rendszer kialakítása),
● szolgáltató leírása,
● szolgáltató nyitvatartási ideje,
Az adatbázis funkciók:
● tartalomkezelő rendszerbe integrált adminisztrációs felület,
● különböző szintű hozzáférési jogosultságok,
● területileg korlátozott hozzáférési jogosultság,
● szolgáltatói hozzáférési jogosultság,
● tartalomkezelő rendszerben adminisztrálható kategória rendszer.
Kiépítendő rendszer: kb. 65 tag, és kb. 275.000 felhasználó.
3.2

Körpanorámás útvonalfelmérés

(EREDMÉNYTERMÉKEK:
o felmérés elvégzése
o felmérési adatok átadása
o 5 db feldolgozói szoftver végfelhasználói liszensz (desktop))
A projekt részeként megtörténik az útvonalak, kikötők és attrakciók felmérése 3D-s képi
adatokkal támogatott technológiával, amely biztosítja a következőket:
●

teljes, azaz 360 fokos panorámakép 5 méterenként az útvonalon a kiinduló és
végpontokról, továbbá az útközben fellelhető egyéb attrakciókról
● térképen pontosan látható legyen az aktuális panorámakép földrajzi pozíciója és az
aktuális nézőpont iránya
● olyan 3D-s információkat is tartalmazzon, amelyek segítségével a képeken látható
objektumok utólag az irodában is bemérhetők azaz a földrajzi koordinátájuk és
méreteik utólag meghatározhatók újabb helyszíni kiszállás nélkül, a szállítandó
feldolgozó szoftver segítségével
● A feldolgozó szoftver biztosítson változtatható alaptérképi rétegeket a megtekintéshez
és feldolgozáshoz minimum: GoogleMap, BING, és Satellite változatuk továbbá
OpenStreetMap.
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 rendszert kiszolgáló eredeti adatfelmérés a Balaton környezetében az alábbi felmérés
típusokra terjed ki:
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●

●

●

●
●
●

50 db kikötő vízi megközelítési leírása szöveges útmutatóval és tájékozódási pontok
képi megjelenítésével szöveges kikötési segédlet, tájékozódási pontok képi
megjelenítésével.
a kikötő előtti
120 foknyi vízterületen a kikötő bejáratától 100,300,1000 méter
távolságban minél több tájékozódási pont (minimum 10) megjelölése, továbbá ezek
képi megjelenítése
A szöveges kikötési segédletben szereplő tájékozódási pontokat a rendszernek
dinamikusan kell kezelnie, a rendszer kezelőjének egy interaktív felületen keresztül
képesnek kell lennie tájékozódási pont hozzáadására és törlésére. A kikötő előtti
vízterület felmérése során készített panorámaképeken a rendszernek ezen
tájékozódási pontok irányát (a képre vetített feliratozott függőleges vonallal)
automatikusan jelölni kell tudni a fénykép adatai (készítés GPS pozíciója és iránya)
valamint a tájékozódási pont koordinátái alapján.
legalább 30 db kikötő terület felmérés
30 db, kikötőből induló csillagtúra-jellegű útvonal (szárazföldi)
90 db csillagtúra végpont (látványosság) közvetlen környezetének felmérése

3.2.1 A felmérések közös (általános) követelményei:
Minden típusú felmérés esetében legalább az alábbi adatok elektronikus rögzítése szükséges:
● nyomvonal és töréspontjai (RTK pontosságú GPS jel alapján, 15 cm pontosság CEP)
● legalább 3 méterenként, legalább 20 MP-es körpanoráma kép vagy legalább
ugyanekkora körpanoráma készítésére alkalmas fotó sorozat (a továbbiakban együtt:
körpanoráma kép) készítése
● a körpanoráma képek exponálási helyének rögzítése RTK pontosságú GPS jel alapján
● az exponálás pontos időpontja (GPS idő)
● az exponálási időpontban a körpanoráma képet készítő kamerák helyzetének
(azimuth, pitch, roll, tengerszint feletti magasság) értékei
3.2.2. Kikötő megközelítési útvonal rögzítésére vonatkozó követelmények:
● a kikötő megközelítéseket három lehetséges/gyakori irányból fel kell mérnia kikötő
megközelítés felmérése során a meder mélységet (iszapszint teteje) aktuális referencia
vízszinthez kell megadni 10-30 cm pontossággal.
● az alternatívák közül jelölni kell az optimális megközelítési útvonalat
3.2.3. Kikötő terület felmérésre vonatkozó követelmények
● a kikötő teljes területét fel kell mérni, olyan módon, hogy a kikötő területét be lehessen
látni a körpanoráma képeken
● pontszerű objektumként el kell végezni a kiszolgáló létesítmények felmérését,
strukturált, hierarchikus formában
● a pontszerű objektumok felmérésénél az Ajánlatkérő által meghatározott legfeljebb 10
jellemző adatot rögzíteni kell
● a pontszerű objektum koordinátáját RTK pontosságú GPS jel (pontosság: 15 cm CEP)
alapján kell meghatározni
3.2.4. Csillagtúra felmérésére vonatkozó követelmények
● a kikötőből, mint kiindulási pontból legfeljebb 10 km távolságra elhelyezkedő
szolgáltatók , turisztikai vagy kulturális szempontból vonzerőt jelentő helyek,

63

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

●

műtárgyak felmérését kell elvégezni, kikötőnként legfeljebb 10 csillagtúra végpont
mennyiségben

3.2.5.
Csillagtúra végpontok közvetlen környezetének felmérésére vonatkozó
követelmények:
● pontszerű objektum felmérésként el kell végezni a csillagtúra végpontok (szolgáltatók,
turisztikai vagy kulturális szempontból vonzerővel rendelkező helyek, műtárgyak)
rögzítését (a kikötőtől mérten 10 km-es sugarú körön belül), strukturált, hierarchikus
formában
● a pontszerű objektumok felmérésénél az Ajánlatkérő által meghatározott legfeljebb 20
jellemző adatot rögzíteni kell
● a pontszerű objektum koordinátáját RTK pontosságú GPS jel (pontosság: 15 cm CEP)
alapján kell meghatározni
● a csillagtúra végpontok környezetének körpanorámás felmérését el kell végezni olyan
módon, hogy:
○ a csillagtúra végpontot körbe kell járni, annak érdekében, hogy a
végtermékként történő bemutatás során minél látványosabban és
informatívabban prezentálható legyen
3.2.6. A felmérési adatokra és kezelésükre vonatkozó követelmények
Az eredeti felmérés során előállt adatokat, elektronikus formában, minden felmérési időszak
végén, az Ajánlatkérő kijelölt minőségbiztosítási szakembere részére át kell adni ellenőrzésre.
Az átadandó mérési állományok struktúráját a felmérés során nem lehet megváltoztatni. Az
átadandó felmérési állományoknak az alábbi követelményeknek kell eleget tenni:
● tartalmazza a felmérő személyzet azonosítására alkalmas adatot
● tartalmazza a felmérő műszer azonosítására alkalmas adatot
● tartalmazza a felmérés megkezdésének és befejezésének dátumát és időpontját
● tartalmazza a nyomvonal adatokat:
○ a nyomvonal – felmérés során képzett –egyedi azonosítója
○ nyomvonal hossza
○ nyomvonal pontjainak koordinátái, a nyomvonal azonosítójához kötötten
○ GPS vételi jellemzők, a nyomvonal pontjához kötötten (HDOP, VDOP,
műholdak, idő)
○ későbbi feldolgozást segítő megjegyzések (szöveges) a nyomvonal
azonosítójához kötötten
○ mélység adatok, a nyomvonal pontjaihoz kötötten minimum 3 méterenként
● tartalmazza a nyomvonalhoz kötött pontszerű objektum adatokat:
○ a pont – felmérés során képzett – egyedi azonosítója
○ hierarchikus besorolás (legalább főtípus, altípus)
○ pont koordinátái
○ tengerszint feletti magasság
○ későbbi feldolgozást segítő megjegyzések (szöveges) a pont azonosítójához
kötötten
● tartalmazza a nyomvonalhoz nem kötött pontszerű objektum adatokat:
○ a pont – felmérés során képzett –egyedi azonosítója
○ hierarchikus besorolás (legalább főtípus, altípus)
○ pont koordinátái
○ tengerszint feletti magasság
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○

●

későbbi feldolgozást segítő megjegyzések (szöveges) a pont azonosítójához
kötötten
tartalmazza a körpanoráma felvételeket:
○ a körpanoráma felvétel – felmérés során képzett – egyedi azonosítója
○ körpanoráma felvételek elterjedt kép fájlformátumban (pl. JPG, JPEG, PNG,
TIF), körpanoráma képenként legfeljebb 20MB méret
○ az exponálás helyének koordinátája
○ az exponálás ideje
○ az exponálási időpontban a körpanoráma képet készítő kamerák helyzetének
(azimuth, pitch, roll, tengerszint feletti magasság) értékei

3.2.7. Felmérési adatfeldolgozó célszoftver követelményei:
Az 3.2.1 -3.2.6 pont előírásai szerint elvégzett felmérés, 3.2.6 pont alapján átadott felmérési
adatok ellenőrzése és feldolgozásra előkészítése céljából Ajánlatadónak 5 db desktop
felmérési adat feldolgozó célszoftvert kell szállítania Ajánlatkérő részére, az alábbiak szerint:
● 5 db desktop felmérési adat feldolgozó célszoftver – felhasználási helyben korlátlan –
végfelhasználói liszensz
● oktatás 3 alkalommal, 10 munkatárs, Ajánlatkérő magyarországi telephelyén
● telepítés
A felmérési adat feldolgozó célszoftverre vonatkozó követelmények:
● A célszoftvernek alkalmasnak kell lennie az alábbi hardver környezetben történő
futtatásra:
○ Notebook: I5 processzor, 4 GB Ram, Windows 10 és minimum MSSQL 12
verzió
● A célszoftver működtetése nem keletkeztethet Ajánlatkérőnél további kiadásokat: a
liszenszdíjnak / ajánlati árnak tartalmaznia kell a célszoftver működtetéséhez
szükséges összes költséget
● Az eredeti felmérés során előállt adatokat a célszoftverbe tömegesen, további
adatfeldolgozási-, adattisztítási beavatkozás nélkül lehessen betölteni, és az alábbi
műveleteket további adatfeldolgozási-, adattisztítási beavatkozás nélkül lehessen
elvégezni:
○ a felmérési terület elektronikus térképének megtekintése, alapvető
térképkezelési műveletek elvégzése (nagyítás, kicsinyítés, mozgatás, eredeti
kivágat)
○ a betöltött felmérési adatok lista nézetű megtekintése (nyomvonalak, pontszerű
objektumok) a felmért objektumok fő adatainak megjelenítésével
○ a lista elemei között a célszoftver képes legyen keresni, a lista elemeit növekvő
és csökkenő sorrendbe rendezni
○ egy listaelem kiválasztása esetén a célszoftver jelenítse meg az objektum
összes adatát
○ a betöltött felmérési adatok megtekintése térképes nézetben, térképre
vetítetten, körpanoráma képek megtekintésével egyidejűleg:
■ a térképen jelenjenek meg a nyomvonalak, a pontszerű objektumok
(besorolásuknak megfelelő markerrel jelezve), a körpanoráma képek
készítésének helye; és ezzel egyidőben, egy felhasználói képernyőn
■ adott nyomvonalat vagy pontszerű objektumot kiválasztva legyen
lehetőség adatainak megtekintésére és szerkesztésére
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■

●

legyen lehetőség a megjelenő nyomvonalak szűrésére (annak
beállítására, hogy mely nyomvonalak jelenjenek meg a térképen)
■ legyen lehetőség megtekinteni a készített körpanoráma képeket, az
alábbi elvárt funkcionalitással:
● 360 fokban körbeforgathatók (amennyiben a körpanoráma képet
több kép illesztésével végzi el a szoftver, úgy ennek az
eljárásnak automatikusnak és tömegesnek kell lennie, és a
célszoftverben történő megjelenítés során azokat körpanoráma
képként kell prezentálnia.
● nagyíthatók (legalább 2x-es nagyítás)
● egy, a térképen jelzett exponálási helyet kiválasztva mutassa az
ott készült körpanoráma képet
● adott körpanoráma képen a célszoftver jelölje a környező
exponálási helyeket,
● a körpanoráma képről indított művelettel legyen lehetőség a
környező exponálási hely körpanorámaképére navigálni
● legyen lehetőség a körpanoráma képeket egyesével léptetve,
időrendben megjeleníteni
● legyen lehetőség a körpanoráma képeket automatikusan,
időrendben megjeleníteni (lejátszani)
legyen lehetőség a kijelölt objektumok automatikus feltöltésre, a webes fejlesztésű
GPS alapú útvonalkezelő rendszerbe

3.2.8. Vegyes követelmények:
Az eredeti felmérés során előállt adatoknak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a létrejövő
feldolgozó szoftverbe tömegesen, további adatfeldolgozási-, adattisztítási beavatkozás nélkül
betölthetők legyenek, és a hivatkozott pontban meghatározott műveleteket és eredményeket
az adatok felhasználásával el lehessen érni.
A felméréshez szükséges összes tárgyi- (pl. mérőműszerek, járművek), személyi- (pl. felmérő
személyzet), szervezési- (pl. engedélyek beszerzése, felmérés megszervezése) és egyéb
erőforrást Ajánlatadó saját költségén és saját felelősségére köteles elvégezni, az ajánlati árnak
minden felmerülő költséget tartalmaznia kell.

3.3

GPS alapú útvonalkezelő rendszer

(EREDMÉNYTERMÉKEK:
o 1 db GPS alapú útvonalkezelő rendszer korlátlan felhasználóra vonatkozó szerver licensz
A GPS alapú útvonalkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy az arra alkalmas vizeken a
túrvitorlás útvonalak felmérése után, valamint a szárazföldi útvonalak felmérése után azokat
rögzítsük a rendszerbe. A rendszer ezeket tematikusan és kategorizáltan képes a különböző
kimeneteken (pl. honlap) megjeleníteni és azokat a turisztikai adatbázisban található
szolgáltatásokkal kiegészíteni.
A GPS alapú útvonal kezelő rendszernek (ebben a fejezetben a továbbiakban: Rendszer) a
következő szabványos Internet böngésző programokon kell hiba nélkül futtathatónak lennie:
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome; mindhárom esetben az Ajánlattételi Felhívás
időpontjában aktuális verzió.
A Rendszernek három fő célt kell kiszolgálnia:
● eredeti felmérési adatok szerkesztése; nyers felmérési adatokból közzé tehető
látványos, informatív adatok készítése
● a végtermék adatok közzététele az információs portálon
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3.3.1 Felmérési adatok szerkesztésével kapcsolatos követelmények:
A Rendszernek minimálisan az alábbi funkcionalitással kell rendelkeznie:
● körpanoráma kép tömeges, automatikus összemosása olyan módszerrel, amely az
illesztési felületeket észrevehetetlenné teszi, amennyiben a körpanoráma képet
különálló képekből állítja össze a Rendszer (a körpanoráma képnek külső szemlélő
számára egységesnek kell látszania)
● egy körpanoráma kép előállítása egy átlagos teljesítményű szerver gépen nem
haladhatja meg az 5 perc időtartamot
● objektumok szerkesztése
○ szakasz
■ nyomvonal rajzolatának szerkesztése
■ nyomvonal adatainak szerkesztése
■ nyomvonalhoz rendelt szöveg szerkesztése
■ nyomvonalhoz rendelt további képianyagok tárolása
■ nyomvonal vágás
■ több nyomvonal összeillesztése
■ nyomvonalhoz tartozó körpanorámaképek a hozzárendelése
■ új nyomvonal létrehozása, nyomvonal törlése
○ pont
■ pont helyének megváltoztatása
■ pont adatainak szerkesztése
■ ponthoz rendelt formázott szöveg szerkesztése
■ ponthoz rendelt további képi- és hanganyagok tárolása
■ pont marker szerkesztése:
● tetszőleges ikon hozzárendelése a réteghez
● marker elforgatása
● marker méretének megváltoztatása
■ új pont létrehozása, pont törlése
■ pont réteghez kapcsolása
● bejárás animáció szerkesztése a körpanorámaképek felhasználásával:
○ a végeredménynek az Interneten automatikusan lejátszható körpanorámakép
sorozatnak kell lennie
○ a lejátszás szerkesztése során egy körpanoráma képet kiválasztva lehessen
meghatározni:
○ az x,y tengelyen történő képforgatás mértékét
○ a képnagyítás, képkicsinyítés mértékét
○ tetszőlegesen választott másik körpanoráma képre lépést
○ az animáció lejátszási idejét
● a Rendszer automatikusan generáljon bejárási animációkat minden nyomvonalhoz, a
nyomvonalhoz tartozó körpanorámaképek időbeli egymás utáni lejátszására
● legyen lehetőség beállítani a pont, nyomvonal és hozzá tartozó körpanoráma képek /
animációk publikálását (alapértelmezetten egyik objektum sem publikus)
● A Rendszer kiterjedt jogosultságkezeléssel rendelkezzen: biztosítson beállítási
lehetőséget arra, hogy milyen felhasználó, milyen rétegen elhelyezkedő térinformatikai
objektumokkal, milyen műveleteket hajthat végre)
● A Rendszernek a műveleteket naplóznia kell, és a naplóbejegyzéseknek a felhasználói
felületről elérhetőknek kell lenniük
3.3.2
●

A végtermék adatok közzétételével kapcsolatos követelmények:
A Rendszer a publikusnak állított tartalmakat Internet böngészőn keresztül elérhető
felületen jelenítse meg a következő jellemzőkkel és funkcionalitással:
○ Egyidejű térképes, körpanorámás, és listás nézet, ahol:
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■

■

■

3.3.3
●

térképi felületen:
● a térkép kicsinyíthető, nagyítható, eltolható
● megjelenítésre kerül a bejárt nyomvonalak rajzolata
● megjelenítésre kerülnek az exponálási helyek
● megjelenítésre kerülnek a pontszerű objektumok, típusonként
eltérő ikonnal
● megjelenítésre kerülnek a mélység adatok, külön jelölve a
veszélyes helyeket
● felhasználó azonosítás után lehetőséget biztosít térkép
nyomtatásra, a térképen látható nyomvonalak és pontszerű
objektumok ábrázolásával együtt
● a nyomvonalak, exponálási helyek kiválaszthatók, a kiválasztás
hatással van a listás és körpanorámás nézetre is
● a pontszerű objektumok kiválaszthatók, kiválasztásra a
Rendszer az összes adatát megjeleníti
körpanorámás felület:
● megtekinthetők, és 360 fokban körbeforgathatók a körpanoráma
képek
● a megszerkesztett animációk automatikusan lejátszhatók
felhasználói beavatkozásra
● a kiválasztott körpanoráma képről a környezetében
elhelyezkedő körpanoráma képekre átugrás biztosított
listás felület:
● a nyomvonalak listáját szolgáltatja, szűrhető módon az alábbi
jellemzőkkel:
○ megjeleníti a nyomvonal nevét, fő adatait, csatolt
képeket
○ a lista egy eleme kiválasztható, a kiválasztás hatással
van a térképi és körpanorámás nézetre is
○ egy listaelem kiválasztása esetén megjeleníti a
nyomvonal összes adatát (részletes nézet)
○ a részletes nézeten a Rendszer megjeleníti a
nyomvonalhoz kapcsoló pontszerű objektumokat,
amelyek adatait kiválasztásra szolgáltatja
○ a részletes nézetből a felhasználó visszatérhet a listás
nézetre

Az adatszolgáltatással kapcsolatos követelmények:
A rendszernek képesnek kell lennie a térinformatikai és leíró adatok szolgáltatására a
Portál, a turisztikai szervezetek informatikai rendszere és kártya rendszere részére egy
általános interfészen keresztül.

3.3.4 Útszakaszok kezelésére vonatkozó követelmények:
A rendszerben az alapvető egységek az útszakaszok, melyek alapvetően az útvonalak egyes
homogén szakaszai, amelyekből később útvonalak állíthatók össze. Minden útszakaszhoz
rögzíthetők alábbi információk:
● Típus
● Ajánlás/értékelés
● Jellege
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● Általános forgalom
● Szállítóeszköz
● Nehézség
● Cím
● Útvonal leírása
● Útvonal végpontjainak leírása
● Fotógaléria
● Multimédia fájlok
● Kategorizálás
Minden írásos formában bevitt adat több nyelven rögzíthető. A leírások könnyedén felvihetők
WYSIWYG szerkesztő segítségével. Az egyes szakaszokat GPX formában lehet importálni. A
szakaszokat a rendszerben külön program telepítése nélkül lehet szerkeszteni.

3.3.5 Érdekes pontok: POI-k kezelésére vonatkozó követelmények:
A rendszerben másik alapvető egység a POI. A rendszerben a POI-k manuálisan rögzíthetők,
egyedi rögzítéssel, vagy csoportos importálással. A felvitt POI-k esetében az alábbi adatokat
lehet rögzíteni:
● Koordináták
● Elnevezés több nyelven
● Cím
● Webhely
● Leírás több nyelven
● Elérhetőségi adatok (telefon, mobil, e-mail, stb)
● Fotógaléria
● Kategorizálás

3.3.6 Az útvonalak kezelésére vonatkozó követelmények:
A rendszerben az egyes útszakaszokból lehet összeállítani útvonalakat, így könnyen lehet az
útszakaszok halmazából számos különböző nehézségű és hosszúságú útvonalat kialakítani.
Ezek alapján a rendszer automatikusan számolja az útvonal adatait. Az útvonalakhoz is az
alábbi adatokat lehet megadni:
● Térség
● Típus
● Ajánlás/értékelés
● Jellege
● Nehézség
● Cím
● Útvonal leírása
● Útvonal végpontjainak leírása
● Fotógaléria
● Kategorizálás

3.3.7 Útvonalak megjelenítése
A rendszerbe rögzített útvonalak a turisztikai honlapon kerülnek megjelenítésre, a
megjelenítés tartalmazza az útvonalakhoz rögzített összes publikus adatot, valamint az
útvonal térképi megjelenítését.
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3.3.8 Útvonalak exportálása
A rendszerben tárolt útvonalakat a regisztrált felhasználók exportálhatják GPX formátumban,
mely a legtöbb túrázáshoz használt GPS készülékkel kompatibilis.

3.4

Információs portál

A hatékony tájékoztatás érdekében egy modern információs portál kerül kialakításra, mely
portálmotor lehetővé teszi az alábbi funkciókat:
● reszponzív dizájn, mely minden elterjedt asztali és mobil böngészőn teljes értékűen
megjeleníthető.
● Szabadon alakítható menüstruktúra,
● hírkezelés,
● eseménynaptár, eseménykezelés
● szabadszavas keresés
● turisztikai szolgáltatók adatbázisában tárolt szolgáltatók megjelenítése
● szolgáltató keresés az alábbiak szerint:
○ típus,
○ kategória,
○ szabad kapacitás (ahol releváns),
● eseménykeresés (eseménykezelés) az alábbiak szerint:
○ dátum,
○ jelleg,
● szolgáltatók és egyéb POI-k megjelenítése térképen,
● virtuális túrák megjelenítése,
● kártyarendszer nyilvános adatainak megjelenítése,
● hírlevél feliratkozási funkció,
● útvonal tervező funkció, melyben a szolgáltatások és események egy itinerbe
rendezhetők és letölthetők,
● többnyelvű megjelenés,
● „beszédes” URL alkalmazás,
● SEO friendly kialakítás,
● közösségi médiák integrálása,
● regisztrációs lehetőség az oldalra.
A portálhoz korszerű tartalomkezelő rendszer tartozik (CMS: Content Management System =
tartalomkezelő rendszer), mely az alábbi funkciókat biztosítja:
● menü kezelés,
● különböző tartalmi elemek kezelése:
○ oldalak,
○ események,
○ galériák,
○ átirányítások,
○ dokumentumok
● tartalmi oldalak szerkesztése drag&drop jelleggel, ahol az oldalba az alábbi blokkok
alkalmazhatók:
○ cím,
○ bevezető szöveg,
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●
●
●

○ kép,
○ képgaléria,
○ tartalom 1 oszlopban,
○ tartalom 2 oszlopban,
○ kiemelt idézet szöveg,
○ térkép,
○ esemény részletek,
○ beágyazott tartalom,
szöveges tartalmak szerkesztése WYSIWYG szerkesztővel,
közvetlen bemásolási lehetőség MS Wordből,
HTML szerkesztési lehetőség.
3.5

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.
Kártyarendszer funkciói:
● Kártyatípusok kezelése
● Kártyák kezelése
● Kártyafelhasználók kezelése
● Kártyafelhasználók regisztrációja
● Kedvezmények kezelése
● Rendszerfelhasználók kezelése
● Partnerek kezelése
● Statisztikák és kimutatások
● Kártyák leolvasása és kedvezmények érvényesítése

3.5.1
●

●
●
●
●
●
●

Kártyák kezelése
Kártyastátusz automatikus állítása az alábbiak szerint:
○ szabad,
○ partnerhez kiadott,
○ személyhez kiadott,
■ aktív,
■ lejárt,
○ elvesztett,
○ sérült.
Kártya sérülés jelentés.
Kártya elvesztés jelentés.
Sérülés/elvesztés esetén azonnali kártyacsere lehetőség.
Kártya érvényességének módosítása.
Kártya személytől való visszavételének lehetősége.
Kártya egyedi azonosítóinak tárolása:
○ UID,
○ sorszám,
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●

3.5.2
●

●
●
●

3.5.3
●

●
●

○ QR URL.
Kártyatörténet rögzítése és megjelenítése.

Kártyafelhasználók regisztrációja
A regisztráció folyamán meg kell tudni adni a vendég összes szükséges adatát az
alábbiak szerint:
○ Név
○ Cím:
■ Ország
■ Irányítószám
■ Megye
■ Város
■ Utca, házszám
○ Telefonszám
○ E-mail cím
○ Születési dátum
A regisztráció során a kártyára több személyt is lehet rögzíteni. Ennek megfelelően
szükséges a személyek hozzáadása a regisztráció során.
Regisztráció során megadható a kiadott kártya száma, továbbá a kártya érvényességi
ideje
Kártyaregisztrációt végezhet:
○ Adminisztrátor
○ Szállás partner
○ Egyéb partner
Kártyafelhasználók kezelése
A regisztrált kártyafelhasználók adatainak kezelése az alábbiak szerint:
○ Regisztrációs adatok módosítása
○ Kártya érvényességének módosítása
○ Felhasználóhoz rendelt kártya visszavétele/cseréje.
○ Felhasználó történetének megtekintése.
Felhasználók keresése név alapján.
Felhasználók szűrése kártya érvényessége és kártya típus alapján.

3.5.4 Kedvezmények kezelése
A rendszerben a kedvezmények lehető legszélesebb spektrumát le kell tudni kezelni, valamint
hogy támogassa a bónuszpontok kezelését is. Ennek érdekében az alábbi funkciók
szükségesek:
● Kedvezmény neve több nyelven
● Kedvezmény leírása több nyelven
● Kedvezményt nyújtó partner(ek) rögzítése
● Kedvezmény csoport rögzítése
● Kedvezmény mértéke
● Kedvezmény mértékének értéke
○ Forint
○ Százalék
○ Bónuszpont
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kedvezmény érvényessége
○ Folyamatos
○ Időszakos
○ Megadott dátumtól folyamatos
Kedvezmény a kártya érvényessége alatt hányszor használható fel
Kedvezmény napon belül hányszor használható fel
Tartózkodási időhöz kötött kedvezmény (pl. csak a 3. nap után)
Alkalomhoz kötött kedvezmény (pl. minden 3. alkalommal)
Kedvezmény napon belüli érvényességi ideje
Kedvezmény hét megadott napjaira vetített érvényessége
Kedvezmény webes megjelenésének beállítása
Kép rögzítése kedvezményhez.
Kedvezmények módosítása
Kedvezmények archiválása

3.5.5 Partnerek kezelése
A rendszerben szükséges az együttműködő partnerek teljeskörű kezelése, az alábbi adatok
rögzítésével:
● Partner neve több nyelven
● Partner leírása több nyelven
● Partner típusa
● Partner képe
● Partner elérhetőségi adatai:
○ Kapcsolattartó neve
○ Telefonszám
○ Cím
○ E-mail cím
○ Weboldal
● Partner megjelenik-e a weboldalon
További szükséges funkciók:
● Partnerhez rendelt kártyák rögzítése
● Partnertől kártya visszavétel
● Partner törlése/archiválása

3.5.6 Rendszerfelhasználók kezelése
A rendszerfelhasználók biztosítják a rendszerbe történő belépést. Ennek megfelelően itt lehet
létrehozni a jogosultságokat, mellyel a partnerek felhasználói a megadott funkciókhoz
hozzáférhetnek. A rendszerfelhasználók esetén az alábbi adatok adhatók meg:
● Név
● E-mail cím
● Partner
● Felhasználónév
● Jelszó
● Belépőkártya azonosító
● Felhasználó típus
● Jogosultsági szint
Ezen felül itt van lehetőség a felhasználók törlésére
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3.5.7 Statisztikák és kimutatások
A rendszerben a működési modellnek megfelelően az alábbi statisztikák elkészítése
szükséges:
● Kedvezményfelhasználási statisztikák
● Regisztrációs statisztika
● Felhasználó és kártyalista export
A statisztikák esetén az időszakos szűrések minden esetben szükségesek, további speciális
szűrők beállításának lehetőségét biztosítani kell.
3.5.8 Kártyaleolvasás és kedvezmény értékesítés
A leolvasási folyamatban az alábbi lépéseket kell követni:
1. Belépés a rendszerbe. Leolvasásra csak felhasználónévvel és jelszóval azonosított
felhasználó jogosult.
2. Kártya leolvasása NFC chip vagy QR kód segítségével.
3. Kártya érvényességének és elérhető kedvezményeknek lekérdezése
4. Kedvezmények megjelenítése
5. Kedvezmények érvényesítése
6. Visszaigazolás
A rendszernek a leolvasási folyamatban kezelni kell tudni az alábbi eseteket:
● Érvényes kártya leolvasása
○ elérhető kedvezménnyel
○ már felhasznált kedvezménnyel
○ speciális kedvezménnyel
● Lejárt kártya leolvasása
● Érvénytelen/ismeretlen kártya leolvasása
A leolvasást biztosítani kell az alábbi módszerekkel:
● Számítógépen NFC leolvasás
● Számítógépen sorszám alapján manuális leolvasás
● Mobil eszközön NFC leolvasás
● Mobil eszközön QR kód leolvasás
● Mobil eszközön sorszám alapján manuális leolvasás

1.5.9 Kártyák fizikai paraméterei
A kártyáknak az alábbi fizikai paraméterekkel kell rendelkezniük:
● Méret: 85,6x54 mm
● Plasztik kártya
● 4+4 szín nyomtatás
● MiFare 1k Classic NFC chip
● Egyedi sorszám
● Egyedi QR kód
A projekt keretein belül 10.000 db kártya nyomtatása szükséges egységes dizájnnal.

5. Fejlesztéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

74

ZÁRÓBESZÁMOLÓ - A GINOP 7.1.2.-15.-2016.-00007 sz. projekthez

4.1 Betanítás
A rendszer kialakítását követően szükséges az egyes rendszermodulok használatának
oktatása. Erre a nyertes vállalkozónak legalább témakörönként legalább 3 alkalmat kell
biztosítania, maximum összesen 30 óra időtaramban, összesen 80 fő részére. A fejlesztés
során a projekt előrehaladásáról folyamatos (legalább 2 hetente történő konzultáció a
megbízóval)
5

Mérföldkövek, teljestési határidő

A projekt megvalósításánál 3 mérföldkő kerül meghatározásra az alábbiak szerint.
1. mérföldkő (határidő: szerződéskötéstől számított 36 nap)
● GPS alapú útvonal kezelő rendszer licenc (1 db szerverlicenc)
● Felmérési adatfeldolgozó célszoftver licenc (5 db)
● Kártyarendszer licenc átadás (1 db)
● Információs portál licenc átadás (1 db)
● Turisztikai adatbázis szoftver licensz (1db)
2. mérföldkő (határidő: szerződéskötéstől számított 92 nap)
● Turisztikai portál teljes funkcionalitású teszt verziójának átadása
● Kártyarendszer konfigurálása
● Kikötő minősítési szempontrendszer kialakítása
3. mérföldkő (határidő: szerződéskötéstől számított 160 nap)
● Adatfeltöltés és adattisztítás
● Portál használat betanítása szolgáltató partnereknek (3 alkalom, összesen 12 óra)
● Kártyarendszer élesítés
● Adminisztrátorok betanítása (3 alkalom, összesen 18 óra)
● Kikötő minősítések elvégzése
● Kialakított vitorlás túraútvonalak átadá

……………………………….
Kedvezményezett aláírása
P.H.
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