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Előterjesztés a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős
sportprogram-sorozat 2022 évi tervezetéről
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 2021. decemberi ülésén tárgyalta a
programsorozat 2021. évi előkészítésének, lebonyolításának tapasztalatait tartalmazó
előterjesztést.
A 2021 évről szóló főbb megállapítások:
- 35 település 41 strandján, 369 helyi programnapon 37.268 fő részvételét regisztrálták a
helyi szervezők. Ez az előző évekhez képest 5%-os növekedés.
- Korosztályokat tekintve továbbra is meghatározó a 6-25 év közöttiek aránya (54 %-).
- 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 eszközfejlesztés keretében felszerelésre került a 3 új strand, illetve az igényeknek
megfelelően bővítettük a többi strand eszköz állományát.
 A Sporttalálkozón külön köszöntöttük azokat a sportszervezőket, akik hosszú évek óta
közreműködnek a programsorozat lebonyolításában. A helyi programszervezők 15, 10,
és 5 éves munkájukért kaptak elismerést.
- 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 2022 évi fő célkitűzése
A „Mozdulj, Balaton!” programmal 2022-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. Szűkebb és tágabb környezetükben is képviseljék, a Mozdulj Balaton!
program és végső soron a Sportoló Nemzet célkitűzéseit.
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Az előkészületekről

Ebben az évben 19. 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 2021-ban a COVID-19 járvány miatt kialakított rendszert követjük):
- Az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával már 2021 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.
- A települési költségvetési tervek készítésének időszakában, kezdeményezzük a BFT-vel
2017-ben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát, a helyi strandi
sportszervezők működését biztosító hozzájárulási összeg, 100 ezer forintról, 130 ezer
forintra történő emelését.
- A módosított megállapodásokat felhasználva, tovább erősítjük az önkormányzatokkal
kialakult kapcsolatrendszerünket, figyelmet fordítva a helyi szervezők kiválasztására,
megbízására, a pályák megfelelő karbantartására az eszközparkok állagmegóvására,
telepítésére, és a települési csapatoknak a záró rendezvényen való részvételére.
- 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.
- Folytatjuk a már több mint 10 éve vásárolt, elhasználódott szárazföldi és vízben
elhelyezett sporteszközök felújítását célzó programunkat és a gyártóval egyeztetett
módon kijavíttatjuk, lecseréljük azokat. Befejezzük a két új belépő, a Balatonkenesei Vak
Bottyán strand és a Zamárdi Felsői Jegenye téri strand alapeszközökkel való ellátását.
- 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 2022. 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.
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Időpontok

Valamennyi település strandján 9 szervezett programnappal számolunk, ebből 8 szombati
dátum a következő:
- „0” nap; június 25.
- Júliusi programnapok; 2, 9, 16, 23, 30.
- Augusztusi programnapok; 6, 13, 20.
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, 2022. augusztus 27-én (szombat) 35
település 41 strandja csapatainak részvételével kerül megszervezésre a XVIII. „Mozdulj,
Balaton!” Sporttalálkozó.
Program bővítés
Eddigi alap programunkat 41 strandon, 9 hétvégén, 1-1 napon, összesen 369, a helyi
sportszervezők által koordinált programnap, sportnap alkotta.
A bővítést a sportnapok belső tartalmában hajtjuk végre. Minden strandon, minden kedvező
időjárású program napon, úszóversenyek szervezésére kerül sor. Egy rövidebb, minden úszni
tudó által teljesíthető, 100 méter körüli és egy kevéske gyakorlottságot kívánó, maximum 300
– 400 méteres táv megrendezését tervezzük.
Öt vízi sporteszközünk /hárompalánkos vízi kosárlabda állvány, korfball állvány, vízi
röplabda hálótartó oszloppár, vízi fejelőkapupár, vízilabda kapupár, illetve vízilabda pálya/
amelyekből, legalább négy minden strandon rendelkezésre áll, és az akár háromszáznál is
több úszóprogram, egyensúlyba hozhatja a vízparti pályákon és a vízben végezhető
sportmozgások kínálatát.
Emellett – a tervezett források teljeskörű biztosítása esetén – extra programként tervezünk
aqua fittness programokat, labdajáték weekendet és strandsportok éjszakáját is.
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.
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Szponzoráció

Támogatóink 2022-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).
A programsorozat költségvetés-tervezete
A programsorozat megvalósítására 2022-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
5.330.000
5.000.000
19.330.000

Kiadások, Ft
Sportszerek és -eszközök beszerzése
Sportérem beszerzés résztvevők díjazásához
(41 strand x 210 érem x 265 Ft)
Helyi szervezők díjazása
(41 x 130 e Ft)
Emelt színtű és extra programok költsége
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:

4.690.000
3.200.000
5.330.000
1.000.000
1.310.000
1.800.000
2.000.000
19.330.000

A programban résztvevő önkormányzatok a 130 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, 2022.02.10.

Balatoni Integrációs Kft.

…/2022. (02.18.) sz. BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat
2022. 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: 2022.03.15.
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