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1. Egyesületünk célja: 
 A rendszeres testedzés, sportolás: a vitorlázás lehetőségének szervezett formában történő 

biztosítása. 
 A vitorlás szabadidősport szervezése, sporteredmények elérése, ezek feltételeinek 

megteremtése és fejlesztése, elsősorban önkéntes munkával. 
 Az egészséges életmód, a nemes sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, rekreáció 

megvalósítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, 
csapatépítéssel. 

 A sportág mindhárom ágának, a versenyvitorlázás, a túravitorlázás és kedvtelési célú 
szabadidő vitorlázás szervezett formában történő művelése, népszerűsítése.  

 A sportág minden területén az utánpótlás nevelés, képzés biztosítása. 
 Túrisztikai célú vitorláztatás skipperrel vagy jogosultság esetén hajóbiztosítás. 
 Az elnökség határozott célja, hogy mind a vitorlás-szakmai, utánpótlás nevelési, pozícióit 

teljesen elkötelezett, és számon kérhető főállású alkalmazottak töltsék be. 

2. Bemutatkozás: 
Egyesületünk a VISE 2012-ben alakult azzal a meghatározott céllal, hogy az ASE VSC 
(család)tagjainak pihenését, rekreációját elősegítse, valamint a vitorlázás iránt érdeklődő 
gyermekek oktatását, gyakorlati képzését kiszolgálja. 

2016-tól folyik egy koncepció mentén a működési stratégiai fejlesztés előkészítése. 

Egyesületünk jelenleg 72 főt számlál, tagságunkban minden korosztály megtalálható.  

Múltak az évek és egyre több feladatot vállaltunk, az idők folyamán és tevékenységünk is 
folyamatosan bővült. 

Aktívan részt veszünk a Magyar Vitorlás Szövetség munkájában, utánpótlást nevelünk, segítjük 
az aktív kikapcsolódását, versenyeken veszünk részt. 

Rendezünk az MVSZ által is preferált versenyeket, pályarakó, rendező/eredményszámító, 
hivatásos hajóvezető képesítéssel és versenybírói képzettséggel redelkező tagjaink alkotják a 
VISE kemény magját. Ezek a rendezvények komoly érdeklődésre tartanak számot, mint a 
belföldi, mind a nemzetközi vitorlás berkekben. 

Tagjaink számos versenyen vesznek részt hazai és külföldi vizeken egyaránt. 
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3. Jelenünk: 
3.1. Telephelyeink, infrastruktúránk, eszközeink: 
3.1.1. Fadd-Dombori, MVM PAZRt. pihenő telep. 

(jelenleg bérleményként használjuk ezeket) 

Épület infrastruktúra az eszközeink tárolásához, képzéshez, rendezvényekhez: 
Dombori pihenőtelep minden évben május 1-től szeptember 30-ig üzemel, 10 db faház 
található az üdülő területén, melyből 5 db 2+2 ágyas és 5 db 4+2 ágyas. 
Összes férőhely így 30 alapágy és 20 pótágy. 

Eszközeink: 
18 db Optimist, 
3 db Sikló, 
1 db Laser, 
2 db Finn dingi, 
2 db hajószállító utánfutó, 
2 db lakókocsi az eszközök tárolására, 
1db sólya hely, 
300 m2 parti tároló hely az eszközök részére, melynek kialakítása, mérete ideális. 

3.1.2. Koloska-Marina Kikötő Balatonfüred 
Épület infrastruktúra az eszközeink tárolásához, képzéshez, versenyrendezéshez, rendezvényekhez: 

A kikötő épületében található egy számítógép, amelyen a hajókkal kapcsolatos adminisztráció 
végezhető.  
A kikötő területén a VSC – VISE használatában három darab fém konténer található. A 
konténerekben szekrényeket, polc rendszert alakítottunk ki a hajókhoz tartozó felszerelések - 
elsősorban vitorlák - tárolására. Itt helyeztük el a versenyrendezéshez szükséges 
felszereléseket is.  
A kikötő használatában lévő terület keleti végében vannak elhelyezve a hajók téli tárolásához 
szükséges hajó-tároló kocsik.  

Szállító eszközünk: 
1 db Opel Vivaro kisbusz. 

Rendelkzésre álló hajóink: 
Nagyhajós osztály: 

1 db Beneteau 311 oceanis clipper. 
7 db Dolfin 28-as hajó.(1db. VSC – VISE közös tulajdon) 
6 db, Dolfin 26-os hajó. 

Kishajós osztály (vitorlás csónakok): 
8 db verseny Kalóz, a hozzájuk tartozó szállító kocsikkal, trélerekkel. 
3 db túra Kalóz. 

Motoros hajóosztály: 
5 db motoros, a hozzájuk tartozó szállító utánfutókkal.(1db. VISE tulajdon) 
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3.2. Jelenlegi tevékenységeink, a Sport szakmai program által érintett területek 
3.2.1. Fadd-Dombori, pihenő telep 

Kishajós terület: 
Koncepció: 
Napjainkban az alapok megteremtését tűztük ki célnak. 

Az alapszintű képzések Fadd-Domboriban, egyszemélyes Optimist hajótípusban, és elméletben 
történnek. A táborok után lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek edzéseken keresztül 
további fejlődésre, ismereteik bővítésére. A továbblépést két irányban biztosítjuk, 
egyszemélyes, és kétszemélyes hajótípusokban, a Balatonfüredi helyszínen. Egyszemélyes 
vonalon egészen olimpiai osztályú hajótípusokig, úgymint Laser és Finn dingi hajótípusokban 
tudunk eszközöket, és edzéslehetőséget biztosítani.  Kétszemélyes hajóosztályt a Kalóz típuson 
tudjuk biztosítani. A hajótípust a nagyhajós felkészülés fontos elemének tartjuk, mivel a 
vitorlázata megegyezik a nagyhajókéval. Az előbbiek miatt fontosnak tartjuk a hajóosztály 
fennmaradását, aminek érdekében versenyrendezéssel is igyekszünk az osztály életében aktív 
szerepet vállalni. Nagyhajós utánpótlásunknak is kiváló alapja. 

Jelenleg az edzői munkát, vitorlás sportedzői szakképesítéssel rendelkező, feladatukat 
megbízási szerződéssel ellátó 2 fő végzi. 

Résztvevők: 
Utánpótláskorú, rendszeresen vitorlázó, versenyző sportoló 25 fő, 8 és 23 év közötti gyerek, 
fiatal. Toborzásuk Paks és környéki iskolákból, internetes vagy intranetes felhívások alapján, 
valamint a paksi sportágválasztókon, gyerektáborokban, és a sportág egyéni népszerűsítése 
során történik. 

Programok: 
Elméleti és gyakorlati oktatások, fizikai felkészítések, 
Edzések, edzőtáborok, ifjúsági- és gyerektáborok, 
Versenyek, 
Sportágválasztó. 

Edzések: 
A 8 - 12 éves korosztály edzései, edzőtáborai táborok Fadd-Domboriban zajlanak. 

A munka 2 csoportban zajlik. A kezdő csoport csak az edzéseket látogatja, a haladó csoport az 
edzések mellett különböző tavakon versenyez, edzőtáboroz.  A versenyek a Balatonon, és más 
tavi rendezvényeken zajlanak: a Fertő tavon, a Velencei tavon, az Orfűi tavon. 

A versenyidőszakon kívüli úgynevezett szárazföldi edzések, november 1-től április 1-ig, heti 3 
alkalommal időjárástól függően tornatermi (csak extrém időjárási körülményekben: pl. eső, 0 
fok alatti hőmérséklet), vagy szabadtéri környezetben zajlanak. 

Az egyéni edzésterv, a sportág specifikus felkészítés kialakítása során figyelembe vesszük a 
gyerekek életkori sajátosságait, terhelhetőségét. Általánosságban a fizikai felkészítésről 
elmondható, hogy nem használunk „gépeket”, az edzések TRX, gimnasztika és hagyományos 
streetworkout gyakorlatokból épülnek fel, természetesen nem mellőzve a középtávú futásokat 
sem. 
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Április elejétől, október végéig heti 2-3 vízi edzést tartunk Fadd- Domboriban, természetesen 
figyelembe véve a versenynapokat követő rekreációt. Az edzések során számos gyakorlatot 
használunk: ketrecezés, rajtgyakorlatok, nyulazás, hajókezelés fejlesztését elősegítő feladatok. 
A fő cél az, hogy a gyerekek minél többet vitorlázzanak. Szélcsend esetén, a hagyományos 
szárazföldi edzést végezzük, elméleti felkészüléssel (szabályismeret, versenytaktika, oktató 
filmek, stb.). 

A jelenlegi feltételek mellett 2 db tábort tudunk megrendezni, ~40 fő részére. 

Eltökélt szándékunk hátrányos helyzetű gyermekek korlátozott számú befogadása. 

Koloska-Marina Kikötő Balatonfüred 
Kishajós terület: 

Résztvevők: 
12 - 23 éves korosztály edzései, táboroztatásai Balatonfüreden történnek. 

Programok és edzések: 
A Fadd-Dombori üdülőtelep programjához hasonló, a különbséget csupán a korosztálynak 
megfelelő terhelés jelenti. 

Versenyek: 
Egyesületünk lehetőséget nyújt versenyzőinek az olimpiai Laser és Finn dingi hajóosztályokban 
eredményes szereplésre. Az ezzel járó plusz edzésmunkát, utazásokat, külföldi versenyeket 
olyan módon támogatja egyesületünk, hogy a versenyzőkkel egyéni támogatási megállapodást 
köt. 

Nagyhajós terület: 
Résztvevők: 
Alapvetően felnőtt korú tagok, tagjelöltek aktívak a nagyhajós területen. Aktivitás terén 
kiemelten említésre méltó a nyugdíjas korúak csapata. 

Programjaink: 
 Tavaszi és Őszi Bográcstúra 

A tagjelöltek és a gyakorolni szándékozók részére tavasszal és ősszel Bográcstúrákat, tavaszi 
és őszi minősítő túrákat szervezünk. A túrázások során idegen kikötők megismerésére van 
lehetőség. Bemutatjuk, gyakoroljuk a hajók szerelését, használatát. Ismertetjük az egyesület 
számítógépes rendszerét. 

 Saját rendezésű nagyhajós versenyek lebonyolítása. 
 Az éves versenynaptár összeállítása alapján kerül végrehajtásra. 
 MVSZ rendezésű versenyeken való részvétel. 

Az éves versenynaptárban feltüntetett versenyeken való indulások tervezése az előző éves 
kormányosi minősítések eredménye alapján történik. Tervezése az év elején kezdődik és 
február végéig befejeződik. Ezt követően a fennmaradt szabad helyekre lehetőséget kapnak 
hajófoglalásra az utánpótlás rendszerébe bekerült kormányosok is. A szabad kapacitások 
engedte keretek terhére kerülhet jóváhagyásra az egyesület színében való indulásuk házi és 
MVSZ által rendezett versenyeken az év során. 
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 Csapatépítő Tréning Kupa (CSAT kupa). 
Az utánpótlás képzési program belépési pontja a nagyhajós osztályba. Ezúton biztosítunk 
lehetőséget egy versenyen való részvételre azoknak, akik testközelből szeretnék megismerni 
a vitorlás versenyek izgalmait. Tulajdonképpen sorolhatjuk az amatőr házi versenyek közé. 
Minden év tavaszán rendezzük meg. A jelentkező csapatok közül azok a személyek akik a 
későbbiekben az ASE VSC színeiben szeretnének az egyesület eszközeivel versenyezni, 
csatlakozhatnak ebbe a felkészítő programba. 

 Versenyző csapatok felkészítése. 
A program 2019 tavaszán indul. Egy-egy felkészítési ciklus tervezett időkerete 2-3 nap, vagy 
4-5 nap. Egy naptári évben kettő tavaszi képzést tervez a klub. A programvezető gondoskodik 
a szükséges erőforrások biztosításáról. A képzési tervet a vezetőség rendszeresen 
felülvizsgálja és jóváhagyja. A képzési terv lehetővé teszi alkalmanként, egy csoportban 20-25 
fő indítását az amatőr versenyzői irányba. Az ehhez szükséges tudás és készségek elméleti és 
gyakorlati elsajátítását évről-évre lehet folytatni a program keretei között. Ez által 
biztosítottá válik a nagy hajós osztály folyamatos, eredményes szereplése az MVSZ 
versenyeken. Másodlagosan ezzel biztosítottá válik a hajóosztályra vonatkozó, versenyeken 
való indulásokra vonatkozó előírások folyamatos teljesítése is a klub részéről. 

 Nyíltvízi Sport Napok 
Ez a program régi hagyományokon alapul. Alkalmat biztosítunk a vitorlás sport 
megismerésére. A nyílt napokon lehetőséget biztosítunk bárki számára, hogy rövid túra 
útvonalakon – elsősorban a Balaton keleti medencéjében – megismerje a környék 
jellegzetességeit. 

 Nagy hajókkal, szolgáltatási csomagok kiszolgálása, 
a beérkező igényekről a VSC – VISE vezetősége közösen dönt. 

 Nyári, családi, baráti turisztikai jellegű vitorlázások. 
 A szabadidőben történő, rekreálódást elősegítő tevékenység, melyet a klub tagjai, a klub 

eszközeinek igénybevételével folytathatnak. 

Motoros hajóosztály: 
Résztvevők: 
Az egyesület szolgálati és szakmai célú hajóvezetői jogosítvánnyal rendelkező tagjai. 
Tevékenységei: 

 A saját jogú versenyek, rendezvények kiszolgálása. 
 A jolle hajóosztályok edzéseinek biztonsági. 
 Valamint más rendező szervezetek által vállalt versenyek és egyéb rendezvények kisegítő 

fizikai, motoros biztosítása. 
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3.2.2. Egyéb tevékenységeink: 
A vitorlás sportot népszerűsítő ismeretterjesztés, személyes találkozók, sportágválasztó 
bemutatók tartása során a fiatalok megismertetése ezzel a környezetbarát egészséges 
sporttal. Az érdeklődőkkel táborokon keresztül próbáljuk megszerettetni a vitorlázást. 
Célunk, hogy a fiatalok kilépjenek a számítógép-Facebook-mobiltelefon háromszög 
függőségéből és megismerkedjenek egy olyan technikai sporttal, amely természet közeli és 
komoly fizikai teljesítményt igényel. 

4. Sport szakmai kezdeményezéseink: 
 Egy új működési környezet formálása, kialakítása a bázis fenntartása és a sportélet 

megerősítése érdekében. 
 A TAO tv. módosításának kezdeményezése 2019-ben. 
 Szeretnénk elérni, hogy a vitorlás sportot látványsporttá minősítsék. Ez lehetővé tenné, hogy 

társasági adójuk egy részével a gazdasági társaságok is hozzájárulhassanak sportágunk 
finanszírozásához. 

 Aktív szerepvállalás a Magyar Vitorlás Szövetség munkájában. 
 Szoros együttműködés kialakítása a BAHART és egyesületünk között. 
 KOLOSKA Hajós Egylet, a hajós élet működésének erősítése. 

5. Jövőképünk, stratégiai céljaink: 
 A jelenlegi bázisok megőrzése, továbbfejlesztése, a víztest közelében lévő turisztikai 

programok szervezése, szálláshelyek biztosítása a programokon és sportrendezvényeken 
résztvevők számára. 

 A tagság számára megőrizni és fejleszteni a rekreációt elősegítő kedvtelési célú, szabadidős 
hajózás feltételeit. 

 Tervszerű működéssel biztosítani az anyagi forrásokat a sport szakmai programok 
végrehajtására. Szálláshely biztosítása saját bázison, az utánpótlás nevelésben résztvevő 
egyre növekvő létszám részére. 

 A belső utánpótlás nevelés megerősítése, a nevelés kiteljesedésének elősegítése. 
 A tömegsporthoz köthető igények magas színvonalú kiszolgálása. 
 A profi versenyzővé válás elősegítése. 

Mindezek által a klub működését hosszú évtizedekre biztosítani. 

A program végrehajtása során elérni kívánt céljaink: 
5.1. Infrastruktúra fejlesztése: 

Az érintett településeken szükséges mind az épületek, mind a rendelkezésünkre álló 
eszközparkunk, infrastruktúránk állapotának biztosítása, fejlesztése. 

Az előző évtizedekben az igény folyamatosan megjelent és fokozódik a nyári gyerektáborok, 
edzések miatt. 

Annak érdekében, hogy stratégiai céljainkat meg tudjuk valósítani a következő fejlesztéseket kell 
megvalósítanunk: 
 Olyan oktatási és gépészeti infrastruktúrájú telephely kialakítása Pakson, négy apartmant 

magában foglaló 20 fő befogadására alkalmas épület, amely nagyobb területen biztosíthatja 
eszközeinek folyamatos elhelyezését 70 millió Ft ráfordítással. 
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 A Fadd-Domboriban található pihenő telepen, vitorlás telephely lérehozása, négy apartmant 
magában foglaló 20 fő befogadására alkalmas épület megvalósítása mintegy 60 millió Ft 
ráfordítással. 

 A hajófelszerelések mennyiségéhez képest a jelenleg rendelkezésünkre tárolókapacitás 
kevés. Új épületeket kell létesítenünk új funkciókra, melyekben például a nagyhajós 
felszerelések tárolása, karbantartása megoldható lesz. 

 Csatlakozni kívánunk a Balaton elektromos turisztikai hajózásához 2 db. 10kW körüli 
teljesítményű e-hajóval mintegy 80 millió Ft beruházással. 

 A Duna túrák lebonyolítása érdekében szükséges egy megfelelő, folyami túrahajó beszerzése 
15 millió Ft ráfordítással. 

 A túra útvonalak közötti személyszállítások céljából egy kilencszemélyes kisbusz beszerzése is 
elengedhetetlen, erre a célra mintegy 20 millió Ft szükséges. 

 A meglévő kikötő helyeket át kell rendeznünk és bővítenünk kell a technika fejlődésének 
megfelelően. 

5.2. Kishajós terület, tehetséggondozás 
 Középtávon szeretnénk elérni ennek a típusú tevékenységnek a kiszélesítését. 
 A szezonban minél több alkalommal, különböző helyszíneken szeretnénk megismertetni az 

érdeklődő fiatalokat a sportággal. 
 Szükséges lenne nagyobb létszámú kezdő vitorlázó fiatalra. Ehhez több tábor rendezése, 

valamint profi edző alkalmazása immár elengedhetetlen. Célunk, hogy a főszezonban minél 
több, akár 8-10 táborban 150-200 fővel táboroztassunk. Ehhez a szálláshelyek bővítése és 
korszerűsítése szükséges 

 Ezek lebonyolításában szintén jelentős szerepet tudnánk biztosítani a főállású edzőnek. 
 Edzőink jelenleg az egyesületi munkájukat napi munkaviszonyuk mellett végzik, szükségesnek 

tartanánk egy-kettő, akár napi 8 órában az egyesület és a gyerekek rendelkezésére álló, 
főállású edző foglalkoztatását is. 

 Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek szeressék meg a vitorlázást, örömüket leljék a 
mozgásban, és életformájukká váljon ez a csodálatos sportág! 

A hosszú távú célok teljesülése érdekében szükséges feladatok, fejlesztések: 
 Nagyobb számú bemutató tartása, több helyszínen. 
 Erősebb propaganda kifejtése iskolákban, szóró anyagok terjesztése, élménybeszámolók 

tartása rendezvényeken, stb. 
 Eszközeinket folyamatosan fejleszteni szükséges a technika haladásának megfelelően. 
 Eszközeinknek megfelelő zárható tároló hely biztosítása. A célok érdekében állandó hely 

biztosítása táborok tartásához Domboriban, és Balatonfüreden is. 
 Anyagi feltételek biztosítása főállású edzők alkalmazásához. 
 Idegen helyszíneken tartott versenyekre infrastruktúra biztosítása (sátor, fekhely, stb.). 
 Téli, illetve kedvezőtlen időjárási körülmények között termi edzéslehetőség megteremtése. 
 Állandó oktatási helyszín biztosítása, megfelelő technikai berendezésekkel (kivetítő, video, 

számítógép, stb.). 
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 Bár a fentieknek némileg ellentmond, de jellemző a táborainkra a jelentős túljelentkezés, 
amit a fentebb említett okok akadályoznak kielégíteni. E mellett szükség van egy mentő 
motoros hajó beszerzésére kb. 12 millió Ft értékben. 

5.3. Nagyhajós Területen 
 A magas műszaki és szolgáltatási színvonal fejlesztése, megőrzése. 
 A klubtagság létszámához képest növelni kell a hajóparkot. A biztonság és a kényelem 

érdekében a beépített motorokat előnyben kell részesíteni a külmotorral szemben. 
 A külsős hajókhoz viszonyítva hajóink versenyképessége a vitorlázat miatt el van maradva, 

ezért a versenyképesség javítása érdekében, versenyvitorlák vásárlását kell eszközölni. 
Jelenleg a hajóink egy részének van csak versenyzésre alkalmas vitorlázata, az is nagyon 
elhasznált. 

 Komplett versenyvitorla garnitúrákra van szükségünk. 
 A spinakkerek nagy részének már az anyaga is elhasználódott, elöregedett. 
 Versenyzői keret fiatalítása, képzése. 
 Tavaszi, őszi minősítő túrák, Csapatépítő Tréning Kupa (CSAT kupa), Versenyző csapatok 

felkészítése a nagyhajós versenyzői létszám bővítését szolgálja. 
 A fenti rendezvényeken a versenyzési kedv növekszik. Kialakulnak új csapatok, melyek már az 

MVSZ rendezésű versenyeken képviselik egyesületünket. 
 Rekreáció folyamatos biztosítása. 
 A BAHART által életrehívott regattákon és turisztikai programokon való résztvétel 

elősegítése, eszközök biztosítása. 
 A hajópark jó műszaki állapotának biztosítása érdekében vitorla vásárlásokra van szükség. Az 

intenzív használat miatt a hajótestek is fokozott karbantartást, költséget igényelnek. 

5.4. Képzések: 
 Versenyrendezők képzési programja 

Minden hajó osztályt érinti 
 Edzők, segédedzők képzési programja 

Olimpiai hajó osztályt érinti 
 Eszközökkel kapcsolatos hatósági eljárások végzése 

Motoros hajó osztályt érinti 
 Akkreditált oktatók, túravezetők, bírók képzési programja 

A teljes egyesületet érinti 


