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Előterjesztés a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős
sportprogram-sorozat 2021 évi tervezetéről
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 2020. december 4-i ülésén tárgyalta a
programsorozat 2020. évi előkészítésének, lebonyolításának tapasztalatait, valamint a 2021
évre vonatkozó elképzeléseit tartalmazó előterjesztést.
A 2020 évről szóló főbb megállapítások:
- 33 település 38 strandján, 355 helyi programnapon 31.336 fő részvételét regisztrálták a
helyi szervezők. Ez az előző évekhez képest 5%-os növekedés.
- Korosztályokat tekintve lényeges változás történt: jelentősen csökkent a 6-25 év
közöttiek aránya (74 %-ról 54 %-ra), és sokkal több középkorosztályba tartozó
résztvevő csatlakozott programjainkhoz.
- A sportágak népszerűségi listáján a strandröplabdát a vízi játékok, a strandfoci 3 és 6
fős változatai, majd a tollaslabda, asztalitenisz, fitt gépek, streetball, teqball, lábtenisz
követik.
- Az eszközparkot 2 teqball asztallal, 2 kültéri asztalitenisz asztallal, valamint négy
strandon szárazföldi és vízi sporteszközzel bővítettük. Húsz strand kapott tchoukball
készletet, minden strandot elláttunk röplabda és tollaslabda hálókkal, valamint
kosárlabda lánchálóval. Húsz strandra juttattunk a szervezők munkáját segítő és a
rendezvény propagálását szolgáló napernyőket, székeket és felíró táblákat. Befejeztük a
2019-ben belépő két strand eszközellátását, és 2020-ban újonnan belépő strand
alapeszközökkel való felszerelését.
- A strandokon ebben az évben gondot fordítottak a homokos pályák folyamatos
karbantartására, de kevés helyen van megoldva a pályák locsolása, és a pályák melletti
párakapuk beállítása. A strandok egy részén továbbra sem kerültek ki időben a
sporteszközök, elsősorban a vízi eszközök. Az eszközök tárolásával, állagmegóvásával,
kihelyezésükkel kapcsolatban újra tájékoztatót küldtünk ki az illetékeseknek.
A programsorozat 2021 évi fő célkitűzése
A „Mozdulj, Balaton!” programmal 2021-ben is szeretnénk a Balaton-parti települések
strandjain a sportprogramok kínálatának bővítésével hozzásegíteni a településen lakókat, a
szabadságukat ott töltő fiatal és idősebb korosztályokat az aktív kikapcsolódáshoz. Fontosnak
tartjuk, hogy a célcsoportok számára a különböző mozgásformák, sportágak megismertetésén
keresztül motivációt nyújtsunk a nyári szezont követő időszak aktív, sportos életvitelének
kialakításához.
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Az előkészületekről

Ebben az évben 18. alkalommal kerül megrendezésre a „Mozdulj, Balaton!” strandi
szabadidős sportprogram-sorozat. A járványügyi szabályok, előírások betartásával – lehetőleg
mellőzve a személyes találkozásokat - az alábbi előkészítő feladatokat végezzük el (ahol és
ameddig szükséges, a 2020-ban a COVID-19 járvány miatt kialakított rendszert követjük):
- Az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával már 2020 végén megkezdtük az
egyeztetést a programsorozat idei támogatásával kapcsolatos elképzeléseinkről. Ennek
megfelelően BFT elnöki levélben juttatjuk el kérelmünket az államtitkársághoz, 9 millió
forinttámogatást kérve. A támogatást döntő mértékben sporteszközök és sportszerek
vásárlásra, sporteszközök javítására, a helyi rendezvények díjazására, propagandára,
valamint a rendezvénysorozat működtetésére kívánjuk fordítani.
- Arra az 5 településre (Balatonberény, Balatonfűzfő, Balatonszemes, Balatonszepezd,
Szigliget), ahol az utóbbi időben változott a polgármester személye, külön figyelmet
fordítunk. Velük személyes találkozókon tekintjük át a település és a BFT közötti
együttműködési megállapodásból adódó tennivalókat. Tovább erősítjük az
önkormányzatokkal a kialakult kapcsolatrendszerünket, mely kiterjed a helyi szervezők
kiválasztására, megbízására, az eszközparkok állagmegóvására, telepítésére, és a záró
rendezvényen való részvételre.
- Május hónapban levélben tájékoztatjuk a résztvevő strandok működtetőit
(önkormányzatok, városüzemeltetési szervezetek) az aktuális információkról,
tennivalókról (helyi programok időpontjai, a támogatás mértéke, befizetési határidő,
várható eszközök, anyagok mennyisége, átadása, helyi szervezők felkészítése, stb.).
- Elvégezzük a szükséges egyeztetéseket a beszállítókkal, a támogatókkal, valamint a
programsorozat és a záró rendezvény lebonyolításában érintett szervezetekkel,
személyekkel.
- Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, személyes részvétellel bonyolítjuk le két
helyszínen a helyi programszervezők felkészítését:
Június 17. Alsóörs (Veszprém megyei standok szervezői)
Június 18. Balatonfenyves (Somogy és Zala megyei strandok szervezői).
- Folytatni szeretnénk a már több, mint 10 éve vásárolt, elhasználódott szárazföldi és
vízben elhelyezett sporteszközök cseréjét. Ebben az évben a déli parti településeken
felmérjük a javítható szárazföldi és vízi eszközöket, a gyártóval egyeztetett módon
kijavíttatjuk azokat. Folytatjuk a tchoukball sportág népszerűsítését, további két teqball
asztal és egy kültéri asztalitenisz asztal beszerzését tervezzük. Befejezzük a KővágóörsPálköve strand eszközökkel való ellátását, előkészítjük Balatonkenese és a Zamárdi
Jegenye téri strand alapeszközökkel való ellátását. Emellett tervezünk még
sportszervásárlást is az egy-két szezon alatt elhasználódó sportszerek pótlására (pl.
labdák, ütők, stb.).
- A résztvevő települések strandjain megfelelően elő kell készíteni a sportpályákat a
sportolni szándékozók fogadására, gondoskodni kell a folyamatos karbantartásról, az
eszközök, elsősorban a vízi eszközök időbeni kihelyezéséről.
- A strandok egy részének pályarendszereit továbbra is úgy kell előkészíteni, hogy azok
alkalmasak legyenek a strandi sportágak országos, területi versenysport rendezvényeinek
fogadására, lebonyolítására (strandröplabda, strandkézilabda, strandfoci – Alsóörs,
Balatonakarattya, Balatonboglár, Balatonfüred, Balatonlelle, Gyenesdiás).
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A 2021. évi programsorozat tervezett helyszínei
35 település 41 strandja, melyek a következők:
Siófok, Zamárdi 2 strand, Szántód, Balatonföldvár 2 strand, Balatonszárszó 2 strand,
Balatonőszöd, Balatonszemes 2 strand, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves,
Balatonberény, Keszthely, Gyenesdiás 2 strand, Vonyarcvashegy, Balatongyörök,
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Kövágóörs-Pálköve,
Balatonszepezd, Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred 2 strand, Csopak,
Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonvilágos.
Időpontok
Valamennyi település strandján 9 szervezett programnappal számolunk, ebből 8 szombati
dátum a következő:
Július
3., 10., 17., 24., 31.
Augusztus 7., 14., 21.
Ezeken a napokon továbbra is 14 órai kezdési időpontot javasolunk, de ettől az időjárás
figyelembevételével el lehet térni. További 1 programnapról és annak kezdési időpontjáról a
helyi adottságok, lehetőségek figyelembe vételével a helyi szervezők döntenek.
A szezont lezárva Vonyarcvashegyen, a Lídó strandon, 2021. augusztus 28-án (szombat) 35
település 41 strandja csapatainak részvételével kerül megszervezésre a XVII. „Mozdulj,
Balaton!” Sporttalálkozó.
Médiakapcsolatok
2021-ben továbbra is elsősorban a Balaton-parton működő rádiókkal, televíziókkal, a 3
megyei napilappal, és a régió havi magazinjával, a Balatoni Futárral kívánjuk elősegíteni a
programsorozatról szóló tájékoztatást.
A rendezvény hivatalos honlapján (www.mozduljbalaton.hu) elérhetővé tesszük a programsorozat
legfontosabb adatait, a konkrét programnapokat, a résztvevő strandokat, a helyi szervezők
nevét, elérhetőségét, valamint a korábbi évek 20-30 perces összefoglaló filmjeit,
fényképsorozatait.
Figyelmet fordítunk arra, hogy a Balatonnal kiemelten foglalkozó honlapokhoz eljussanak a
programsorozatról szóló konkrét információk, tudnivalók.
Ebben az évben is strandonként 250 db magyar és 50 db angol nyelvű szórólap, továbbá 10 db
plakát biztosításával segítjük elő a Balaton partjára látogatók tájékoztatását.
Felkérjük az önkormányzatokat, a városüzemeltető szervezeteket, és a strandokat, hogy a saját
honlapjaikon is szerepeltessék a programsorozat legfontosabb adatait, a helyi szervezők nevét
és elérhetőségét, vagy a honlapunk elérhetőségét.
Szponzoráció
Támogatóink 2021-ben is elsősorban terméktámogatást biztosítanak a programsorozat helyi
rendezvényeihez, illetve a sporttalálkozó díjazásához (Kometa 99 Zrt., Kaposvár; Masita Kft.,
Székesfehérvár; Varga Pincészet, Badacsonyörs; Intersport Bt., Budaörs; Anda Kft., Pécs).
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A programsorozat költségvetés-tervezete
A programsorozat megvalósítására 2021-ben 18,1 millió Ft-ot tervezünk, ehhez az EMMI
Sportért Felelős Államtitkárságtól 9 millió Ft támogatást kérünk. Az önkormányzatoktól strandonként 100 e Ft hozzájárulással számolva – 4,1 millió Ft-tal, a BFT-től 5 millió Ft
támogatással számolunk.
Bevételek, Ft
EMMI Sportért Felelős Államtitkárság
Helyi Önkormányzatok
BFT
ÖSSZESEN:

9.000.000
4.100.000
5.000.000
18.100.000

Kiadások, Ft
Sportszerek és -eszközök beszerzése
Sportérem beszerzés résztvevők díjazásához
(41 strand x 210 érem x 265 Ft)
Helyi szervezők díjazása
(41 x 100 e Ft)
Kommunikációs költségek
(honlapbérlés, filmkészítés, szórólap, plakát,
emléklap nyomdai előállítása, sajtómunka, stb.)
Záró sporttalálkozó,
versenyrendezés
Programsorozat működtetése
(sportszakemberek juttatása, járulékok,
gazdasági vezetéssel és könyveléssel
kapcsolatos költségek)
Összesen:

A tervezett kiadások felhasználásának ütemezése:
- Sportszerek, sporteszközök, sportérmek beszerzése,
a kommunikációs és a működési költségek 50%-a
- Helyi szervezők díjazása, záró sporttalálkozó költsége
a kommunikációs és a működési költségek 50%-a

7.671.750
2.281.650
4.100.000
800.000
1.746.600
1.500.000
18.100.000

2021. május 15-ig.
2021. augusztus 30-ig.

A programban résztvevő önkormányzatok a 100 ezer Ft/strand pénzbeli támogatás nyújtása
mellett gondoskodnak a meglevő sportpályák folyamatos karbantartásáról. Szervezik továbbá
a helyi díjazásokhoz való hozzájárulást, a helyi propagandát, és biztosítják a csapataik
sporttalálkozón való részvételének költségit.
Siófok, 2020.02.10.

Balatoni Integrációs Kft

Készítette: Bartsch János program menedzser
…/2021. (02.19.) számú BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat
2021 évi tervezetéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Felhatalmazza a BFT
elnökét a támogatási kérelem benyújtására az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága részére.
Felelős: dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2021.03.15.
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