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Tájékoztató
a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogramsorozat 2021. évi lebonyolításáról, a további feladatokról
A BFT 2021. 02. 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a „Mozdulj, Balaton!” programsorozat
2021. évi tervezetét és költségvetését. Az előkészítéssel és a lebonyolítással – ahogy a
beindulás óta minden évben - az idén is Bartsch Jánost bízta meg.
Bartsch János, aki a kezdetek óta ellátta a programmenedzseri feladatokat, életének 76.
évében elhunyt.
„Halálával pótolhatatlan veszteség érte a Balaton-régiót. Ő volt a megálmodója, működtetője,
és lelke a Balaton Fejlesztési Tanács által felkarolt, nemzetközi szinten is példaértékű
Mozdulj Balaton! strandi szabadidős sportprogram-sorozatnak, és felfuttatója több balatoni
sportrendezvénynek, köztük a Balaton-átúszásnak. János úgy ment el, hogy előtte még
megtervezte, előkészítette a tízezreket megmozgató Mozdulj Balaton! idei programsorozatát,
amelyre rekordszámú település, illetve strand jelentkezett. Nyugodjék békében!" - nyilatkozta
Bóka István, a BFT elnöke.
A szervezőmunkát Ács Lajos operatív és logisztikai igazgatóként, Orosz Ferenc pedig
programigazgatóként vette át a tavasszal.
A programsorozat 2021. évi előkészítéséről
A COVID-19 járvánnyal összefüggésben 2021 márciustól bevezetett intézkedések lényegesen
befolyásolták a programsorozat előkészítését. Feladataink egy részét a megszokott módon
végeztük (pl. testületi ülési anyag összeállítása, államtitkársági támogatás egyeztetése), más
részét a járvány miatt változtatnunk kellett (pl. helyi programszervezők felkészítése, a
szükséges anyagok eljuttatása a strandokra, a programsorozat kezdési és befejezési
időpontjának változtatása, szponzori tárgyalások, személyi-szervezeti egyeztetések, stb.).
Az előkészítés során végzett munkánkat az alábbiakban foglaltuk össze:
 A BFT támogatási kérelemmel fordult az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságához.
A kérelem pozitív elbírálásban részesült, és a program a Magyar Szabadidősport
Szövetség közreműködésével 6 millió forint támogatásban részesült. A támogatás
döntő részét sporteszközök és sportszerek vásárlására fordítottuk.
 A strandszezon beindulása előtt, a BFT munkaszervezete levélben tájékoztatta a
résztvevő települések polgármestereit, a strandokat üzemeltető szervezetek vezetőit a
programsorozat indításáról, a 2021. évi feladatokról, a központilag juttatandó
anyagokról-eszközökről, a települési hozzájárulások mértékéről, és azok átutalásának
határidejéről.
 Elvégeztük a szükséges egyeztetéseket az érdekeltekkel, így a sporteszközök
gyártóival, forgalmazóival, a támogatókkal, valamint a programsorozat és a záró
rendezvény lebonyolításában érintett szervezetekkel, személyekkel.
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A helyi szervezőket és a kapcsolattartókat a 2020-as évhez hasonlóan telefonon és
elektronikus úton tájékoztattuk a feladatokról és a kérésekről. Az előkészítés kapcsán
számos köremailt küldtünk ki számukra (szervezők személyében történő változás,
programsorozat tervezete, helyi szervezők konkrét feladatai, eszköz- és
sportszerellátással kapcsolatos kérdések, a sportrendezvények lebonyolításával
kapcsolatos egészségügyi előírások stb.).
A programsorozat beindulása előtt minden helyszínre eljuttattuk a lebonyolítást segítő
anyagokat (szórólapok, emléklapok, érmek, plakátok, sportszerek és sporteszközök,
védőeszközök).
A 2021-es programsorozathoz végül 35 tóparti település csatlakozott a rekordot
jelentő 41 stranddal, az első programnapot július 3-án tartottuk meg, a hagyományos
Sporttalálkozó időpontjának pedig augusztus 28-át tűztük ki.

A helyi programnapokról
A szervezett programok 2021. július 3. és augusztus 21. között, általában szombatokon
és vasárnapokon zajlottak. Központilag 8 programnap időpontját határoztuk meg (július 3.,
10., 17., 24., 31. és augusztus 7., 14., 21.). A helyi szervezők 2 programnapról szabadon
dönthettek, ugyanúgy, mint a programnapok kezdési időpontjáról, aminél néhány szempont
figyelembe vételét javasoltuk (UV-B sugárzás, homokos pályánál a homok hőmérséklete,
strandok zárási időpontja, stb.). A kialakított pályákat és a strandokra telepített
sporteszközöket egyébként bárki szabadon használhatta a rendezvényeken kívül a hét minden
napján.
A résztvevőkről
A 2020-as 31.336 fős létszámhoz képest örvendetesen nőtt a programsorozaton
résztvevők száma! 2021-ben, összesen 39.459 fő részvételét regisztrálták a szervezők, ami
komoly emelkedést mutat.
Balatonfüred, Gyenesdiás, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonföldvár és első ízben
Zamárdi két-két stranddal vett részt a 2021-es programsorozaton is, új belépőként pedig
Balatonkenese és Balatonudvari csatlakozott.
A sportszer és eszköz beszerzéséről
Már 2020 őszén megkezdtük a 2021. évi programsorozat sporteszköz és sportszer
beszerzésének előkészítését.
Ebben az évben összesen 3.470.000 forintot fordítottunk erre a célra az EMMI Sportért
Felelős Államtitkárság támogatásából.
Az időjárásról
Az idei nyárra is – szinte már megszokott módon – a változékony időjárás volt a
jellemző. Előfordult, hogy a keleti, középső és a nyugati medencében, de még azokon belül is
más-más időjárási viszonyok voltak a programnapokon. Kánikula idején jellemző volt a
későbbi kezdés, vagy olyan programok szervezése, amit vízben, vagy szárazföldön, de
árnyékos helyen lehetett megoldani.
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A korosztályokról és a nemek arányairól
A nők részvételi aránya idén a tavalyi 35%-hoz képest 38,88 %-ra emelkedett, de néhány
strandon ez az arány elérte a 45 %-ot is (Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonföldvár kelet,
Vonyarcvashegy).
2019-ben az össz-résztvevők 74%-a a 25 év alatti korosztályból került ki, 2020-ban ez az
arány 55%-ra módosult, 2021-ben pedig 54,34 %-kal zártunk.
Pozitívum, hogy nagyon sok strandról jelzik a magas számban visszatérő vendégek
részvételét, akik várják és igénylik is a helyi programokat.
A külföldiek részvételéről
2021-ben a magyar résztvevők száma 37.268 volt, a külföldieké pedig 2.191 fő.
Továbbra is a német ajkú területekről érkeztek a legtöbben, de jelentettek nagyobb létszámú
lengyel, holland, román résztvevőt is.
A sportágak népszerűségéről
A helyi szervezők által regisztrált résztvevők száma alapján következő a sportágak
népszerűségi sorrendje:
Sportág megnevezése
1. strandröplabda
2. vízi játékok
3. strandfoci 3 játékossal
4. strandfoci 6 játékossal
5. tollaslabda
6. asztalitenisz
7. fitt gépek
8. streetball
9. teqball
10. lábtenisz
11. strandkézilabda
12. petanque
13. tchoukball
14. vízilabda
15. aquafitness
16. úszás
17. tornapálya

2020
6.951
3.980
2.966
2.593
1.896
1.825
1.619
1.470
1.453
1.344
1.137
1.024
862
828
578
489
321

növekedés csökkenés
2021
8.270
1319
6.065
2.085
3.764
798
3.009
43
2.626
730
2.955
1.130
2.981
1.362
2.001
531
1.597
144
1.737
393
1.315
178
975
49
950
88
582
246
363
215
605
116
358
37

A helyi programszervezők jelentéseikben a sportágakat népszerűség szerint is felsorolták.
Ezek alapján is a strandröplabda sportág a legnépszerűbb, utána a vízi játékok és a strandfoci
3 játékossal következik a képzeletbeli dobogón. Figyelemre méltó a vízi játékok
kedveltségének erősödése. A strandfoci 6 játékossal változata, a fitt gépek és az asztalitenisz
foglalja el a 4-6. helyet, ezt követi a streetball, a tollaslabda, a lábtenisz, a teqball, a
strandkézilabda, a tchoukball, a vízilabda, az úszás, az aquafitness, a petanque és a tornapálya.
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A helyi szervezőkről
Az újonnan csatlakozott strandon tevékenykedő szervezőket is beleszámítva, összesen 6
új helyi programszervező csatlakozott a programsorozathoz.
A Veszprém megyéhez tartozó strandok közül 5 strandon (Balatonudvari, Balatonszepezd,
Zánka, Badacsonytomaj, Balatonkenese), a Somogy megyei strandok közül 1 strandon
(Siófok) találkozhattunk új szervezővel.
Az új szervezőket személyes találkozókon készítettük fel a feladataik ellátására, és
valamennyi szervező megkapta a munkáját segítő írásos anyagokat.
A Sporttalálkozón külön köszöntöttük azokat a sportszervezőket, akik hosszú évek óta
közreműködnek a programsorozat lebonyolításában. A helyi programszervezők közül „A
Mozdulj Balaton Sportprogram Szolgálatáért Díjban” részesült legalább 15 éves munkájáért
Kiss Vanda (Balatongyörök), Horváth Tamás (Vonyarcvashegy), Göncz Ferenczy Réka
(Alsóörs), Szilvás József (Balatonlelle) és Vella Zsolt (Ábrahámhegy). Legalább 10 éves és
ma is aktív munkájáért pedig Galó Tibor (Zamárdi és Szántód), Rédling Géza
(Balatonszemes, Hullám strand), Vinczéné Polgár Andrea (Keszthely) és Hirschmann András
(Zamárdi) kapott elismerést.
A sportpályákról és a sportolási feltételekről
Az általános megállapítások évek óta változatlanok: Az égetően forró homokos, vagy
szilárd burkolatú pályák és az erős UV sugárzás zavarta a pályák napközbeni használatát.
Általában késő délután teltek meg a pályák résztvevőkkel.
A strandokon figyelmet fordítottak a homokos pályák programnapok előtti karbantartására,
játékra alkalmassá tételére, de továbbra is csak néhány helyszínen találkoztunk párakapu
felállításával, illetve a homokos pályák locsolásával.
A sportlétesítmények hét közbeni használatáról
A szervezők, strandi vezetők a hétközi pályák használatáról idén is, ahogy a programsorozat
beindulása óta szinte minden évben, az alábbiakat jelezték:
- Örülnek annak, hogy vannak pályák, vannak eszközök, és azokat bármikor igénybe
vehetik.
- Jónak tartják, hogy egy-egy héten legfeljebb a hétvégeken (szombat vagy vasárnap), és
annak is csak egy részén (pl. délután) vannak szervezett sportprogramok, többi idő és a
pálya használat marad az önszervezőké, szabad sportolási, mozgási lehetőségekkel,
baráti, családi körben.
- Pozitívan értékelték a strandok látogatói azt is, hogy – ahol lehetett – a sportolásra
alkalmas területeket a fürödni, napozni vágyóktól elkülönítették.
- Szinte minden szervező jelezte, nagyon pozitívan értékelik a strandra látogatók, hogy
nem kell fizetni a pályák és az eszközök használatáért.
Az országos programokról
Ebben az évben is viszonylag kevés kiemelt versenysport eseményt rendeztek az országos
sportági szövetségek, szakszövetségek a Balaton-parti települések strandjain.
A tapasztalatok alapján a pályákat borító homok minősége a strandok egy részén nem
megfelelő, a pályákat nem lehet megfelelő méretű részekre felosztani és a szükséges számú
pályát egyidőben kialakítani, nincs lehetőség mindenhol nézőtér kialakítására, és tévés
közvetítések biztosítására sem. Esetenként gond van a helyi támogatások mértékével.
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Strandkézilabda sportágban Vonyarcvashegyen és Balatonakarattyán országos bajnoki
fordulókat rendeztek.
Strandröplabdában Gyenesdiás biztosított helyszínt több korosztály (fiúk, lányok) országos
versenyeinek, és egy kiemelt OB-fordulót is rendeztek itt.
Strandlabdarúgásban idén nem rendeztek országos programokat a Balaton-parti strandokon.
Az országos sportági szövetségek, és szakszövetségek a sportágaik selejtezőit, elődöntőit,
döntőit nagyrészt Budapesten, vagy a Budapesthez közeli Budakalászi Lupa tavi
sportpályákon rendezték. Ez a strand minden tekintetben megfelel a szövetségek elvárásának.
Ugyanakkor egyeztetéseket folytattunk több sportágban arról, hogy a jövő évi
versenyprogramban a Mozdulj, Balaton programsorozat eseménynapjaival
összhangban rendezzenek országos versenyeket a helyszíneinken.
Ezen felül egy magyar fejlesztésű sporteszköz hazai meghonosítójával, a Magyar Water
Skyball Szövetséggel egyeztettünk a 2021-es, még szorosabb együttműködésről.
A közvélemény tájékoztatása, médiatevékenység
A Mozdulj Balaton szabadidős programsorozat megjelenítése a médiában 2021-ben is az
előzetes terveknek megfelelően, a felépített stratégia szerint sikerült.
A tavaszi központi tájékoztató anyag után júniusban elindított beharangozó kampány
elindulását követően az érintett megyék (Somogy, Zala, Veszprém) napilapjai részletes
tájékoztatót adtak a programsorozat indításáról, majd a zárásról. A sportműsor-ajánló
rovatokban jelezték a megyei programhelyeket, kezdési időpontokat. A megyei napilapok
online felületei ugyancsak foglalkoztak az eseménysorozattal (sonline.hu, zaol.hu, veol.hu). A
Mediaworks Kft. tulajdonában lévő többi megyei internetes hírportál ugyancsak átvette ezeket
az anyagokat (például a likebalaton.hu, szon.hu)
A Magyar Távirati iroda az általunk készített híranyagban számolt be programsorozat
indításáról, melyet a központi, megyei, és a helyi média többsége átvett, így szinte minden
megye olvasói értesülhettek a részletekről.
A Balatoni Futár, a Kapos Extra, a VEHIR, a Hajrá Veszprém! És a Hajrá, Kaposvár! szintén
részletes tájékoztatást adott a programsorozatról és a záró rendezvényről.
A Kapos Televízió a Kapos Sport című sportműsorában 2021-ben is kiemelt figyelmet
fordított a rendezvénysorozatra: az előkészületekről és a 2021. évi indításról egyaránt hírt
adott, illetve több helyszínen is forgatott anyagot a rendezvényekről. Emellett a
Sporttalálkozóról is részéletes tudósításban számolt be.
A Balaton Televízió és a Keszthely TV a helyi programokról és a sporttalálkozóról adott
tudósítást, riportot.
A Kossuth Rádió, a Petőfi Rádió (Budapest) és a Rádió Most (Kaposvár) egyaránt beszámolt
be a rendezvénysorozat indításáról és befejezéséről.
Ebben az évben is működtettük a www.mozduljbalaton.hu honlapunkat, melyet időben
frissítettünk, és ezen a legfontosabb tudnivalókról adtunk tájékoztatót (időpontok, helyszínek,
szervezők, telefonszámok).
A legfontosabb turisztikai tájékoztató oldalakra és több Balaton parti honlapra, valamint
települési honlapra ugyancsak felkerültek a programsorozattal kapcsolatos lényeges
tudnivalók.
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A XVII. „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozóról
A XVII. „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozót a hagyományokhoz híven, Vonyarcvashegyen, a
Lidó strandon bonyolítottuk le.
Az eseményen 19 település csaknem 30 csapata vett részt. A nyarat átfogó szabadidős
programsorozat zárásaként a résztvevő strandok együttesei mérhették össze egymással az
erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. A
résztvevő települések csapatait a Balaton Fejlesztési Tanács Fekete-Páris Judit gazdasági
igazgató és Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere köszöntötte. Az eredmények
összesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet – az ábrahámhegyiek
nagy sorozatát megszakítva - Balatonfenyves érdemelte ki. A győztes csapat hazavihette a
programsorozat idén tavasszal elhunyt főszervezőjéről, Bartsch Jánosról elnevezett Örökös
Vándordíjat is. A strandolók, kísérők, és az éppen nem versenyzők számára, kapura rúgó és
röplabda célba nyitó versenyt is szerveztünk.
Szponzoráció
Szponzoraink a korábbi évekhez hasonlóan terméktámogatást nyújtottak a
programsorozathoz, melyet a záró rendezvény színvonalas díjazásához használtunk fel.
Terméktámogatóink voltak: Intersport Bt., Budaörs; Vargabor Kft., Badacsonyörs; Anda Kft.Pécs; Kométa 99 Zrt.-Kaposvár; Cobra Sport Kft.-Székesfehérvár.
A programsorozat pénzügyi teljesítése
A költségvetési tervezetnek megfelelően használtuk fel a számunkra biztosított pénzügyi
forrásokat. A költségvetés százalékban kifejezett teljesítése:
28 %-t sporteszközök és sportszerek beszerzésére;
27%-t a helyi sportszervezők díjazására;
15 %-t a helyi sportrendezvények díjazását szolgáló érmek beszerzésére;
12 %-t a működtetésre;
14%-t a záró rendezvény előkészítésére, lebonyolítására;
4 %-t kommunikációra és propagandára;
Bevételeinket, kiadásainkat az alábbi két táblázat tartalmazza:
BEVÉTELEK
6.000.000

EMMI SPORT ÁLLAMTITKÁRSÁG

5.000.000

BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS
ÖKORMÁNYZATOK,
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETEK

4.100.000
15.100.000

ÖSSZESEN:
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KIADÁSOK
Megnevezés

teljes összeg

SPORTSZEREK ÉS -ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE
RÉSZTVEVŐK DÍJAZÁSA
(38 strand x 120 érem)
HELYI SZERVEZŐK DÍJAZÁSA
(38 x 100 e Ft )
KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK
(honlap bérlés, filmkészítés, nyomda,
sajtómunka, stb.)
ZÁRÓ SPORTTALÁLKOZÓ KÖLTSÉGE
(versenyrendezés, szervezők)
PROGRAMSOROZAT MŰKÖDTETÉSE
(gazdasági vezetéssel és könyveléssel
kapcsolatos költségek, szállítás és bérleti díjak)
ÖSSZESEN:

EMMI/
MASPORT
támogatásból

BFT
támogatásból

4.204.956

3.470.000

734.956

2.282.680

1.823.250

459.430

Önkorm. Város
üz. szerv.

4.100.000
610.049

4.100.000
331.750

2.102.315

278.299
2.102.315

1.800.000

375.000

1.425.000

15.100.000

6.000.000

5.000.000

4.100.000

Összegzés
A programsorozat 2021-ben is eredményes évet zárt.
A résztvevők száma igen komoly emelkedést mutat: a 2020-as 31.336 fő után 2021-ben
összesen 39.459 főt regisztráltunk, vagyis a résztvevők szám 8.123 fővel meghaladta az
előző évit, és az egyik legeredményesebb évet zártuk.
ÉV

REGISZTRÁLT RÉSZTVEVŐK SZÁMA

2018

22.435 fő

2019

29.177 fő

2020

31.336 fő

2021

39.459 fő

A járványhelyzet kedvező nyári alakulásának köszönhetően a Balaton parti strandok főleg a
hétvégeken szinte teltházzal működtek, az ott tartózkodók a karantén és a bezártság után
igényelték a mozgást, sportolást, és szívesen vettek részt a meghirdetett programokon.
Javítani tudtunk az eszközellátáson, és a strandok egy részén helyet biztosítottunk egy új
sportágnak. A programsorozat továbbra is népszerű, és a strandokra látogatók igénylik azok
jövőbeni megszervezését.
Az eredményes munkát az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság, a BFT és az
önkormányzatok közös összefogása, a szükséges pénzügyi háttér biztosítása tette
lehetővé, melyre a jövőben is számítunk.
A rendezvényekkel kapcsolatos további információk, fotók, filmek megtekinthetőek a
www.mozduljbalaton.hu honlapon.
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6. napirendi pont

A 2022-es év feladatai
Bízunk benne, hogy a már megszokottak szerint készíthetjük elő a programsorozat 2022. évi
tervét.
A 2022-es évre bevételként az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságtól 9 millió Ft, a BFTtől 5 millió Ft, és az önkormányzatoktól, városüzemeltetési szervezetektől 4,1 millió Ft,
összesen: 18,1 millió Ft bevételre számítunk.
A jövő évi költségvetést az alábbiak figyelembe vételével állítjuk össze:
- A helyi programok díjazását szolgáló éremkészletek beszerzésére legalább 2,3 millió
Ft-ot tervezünk.
- Folytatni szeretnénk az elhasználódott szárazföldi és vízi eszközök javítását és
cseréjét, összesen mintegy 6,5 millió Ft értékben.
- A korábbinál nagyobb összeget 1,3 millió forintot szeretnénk tervezni a propaganda
költségekre, ugyanis szeretnénk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetni erre a
területre, illetve meg szeretnénk jelenni a közösségi médiában is (Facebook,
Instagram).
- 2 millió Ft-ot szánunk a záró rendezvény előkészítésére, lebonyolítására.
- A működési költségekre 2 millió Ft biztosítása szükséges.
Figyelmet fordítunk az együttműködési megállapodás szerint a településekre háruló, a
sporteszközök karbantartásával, javításával, pótlásával kapcsolatos feladatok elvégzésére, a
pályák és eszközök szezon előtti felkészítésére, kihelyezésére, az eszközök szezon utáni
fedett térben történő tárolására. Ezzel kapcsolatban tájékoztatót küldünk ki az érdekelteknek.
Kérjük a Balatoni Szövetséget, hogy a Kék Hullám Zászló odaítélésénél a strandi sportpályák
előkészítése, az eszközök kihelyezése továbbra is legyen szempont.
Kaposvár, 2021. november 25.
Orosz Ferenc
programigazgató

Ács Lajos
operatív és logisztikai
igazgató

……/2021 (12.03.) számú BFT-határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” szabadidős sportprogram-sorozat 2021.
évi lebonyolításáról, a további feladatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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