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A RENDEZVÉNY RÖVID LEÍRÁSA 
A BŐSZÉL, azaz “Balatoni Őszi Sokadalom Zugárusoknak, Érdeklődőknek, Licitálóknak” 
olyan hajós fesztivál, ahol - a sok-sok szórakoztató program mellett - lehetőséget 
teremtünk arra, hogy az eladásra szánt használt hajók és felszerelések egy helyen, egy 
időben legyenek jelen. Világviszonylatban is újszerű koncepció biztosítja, hogy a hajójukat, 
felszereléseiket kínálóknak ne kelljen több tízezer forintot fizetniük a részvételért. 

A RENDEZVÉNY CÉLJAI 
1. A Balatonon hajózók közösségének erősítése, formálása. Hajóosztályokon, 

kikötőkön átívelő új ismeretségek, barátságok kialakulásának elősegítése. 

2. A főszezon legfontosabb balatoni hajós eseményeinek áttekintése, összefoglalása.  

3. A hajózásért végzett társadalmi munkában jeleskedők elismerése, kitüntetése. 

4. Használt hajók és felszerelések egy időben, egy helyen történő adás-vételének 
megteremtése. 

TERVEZETT PROGRAMOK 
1. Nagy tapasztalatú, sokak által tisztelt hajósok előadásai, élménybeszámolói.   
2. Megemlékezés azokról, akik ma már nem lehetnek közöttünk, de életük során sokat 

tettek a hajós társadalomért. 
3. Révfülöp  bemutatása.   
4. Hajós témájú, szellemi és fizikai vetélkedők, játékos versenyek gyermekek és 

örökifjak számára.  
5. Balatoni hajós fotópályázat eredményhirdetése.  
6. “Balaton Kapitánya” megválasztása. 
7. Különleges vizijárművek bemutatói. 
8. Hajó- és hajós felszerelés javító-szerelő kisvállalkozások bemutatkozása. 
9. Modell hajók versenye. 

10. Használt hajók licitje. 
11. Hajós felszerelés “zsibvásár”. 
12. Hajós iskolák bemutatkozása. 
13. Támogatók rövid marketing előadásai. 
14. Retro koncert élőzenekarral. 

 

Révfülöp bemutatása.
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TERVEZETT HELYSZÍNEK 
I. ÖBÖL 

 
Az eladásra kínált hajók az 
öbölben horgonyoznak. Az 
érdeklődők elektromos 
“vizitaxikkal” tudnak a 
kiszemelt hajó fedélzetére 
jutni. Egy mobiltelefonos 
applikáción keresztül tudnak 
a potenciális vásárlók és az 
eladók kommunikálni, illetve 
a licitet lebonyolítani. Ez a 
rendszer világviszonylatban 
egyedülálló lesz.  
 
 
 
 
 

II. PARK 

A fenti légifelvételen 
piros szaggatott 
vonallal jelzett 
területen a 
sportprogramok, a 
“zsibvásár” és a hajók 
licitálása zajlik majd. 
Szintén itt kerülnek 
elhelyezésre a 
fesztiválra meghívott 
kiállítók (társadalmi 
szervezetek, 
szövetségek, 
vállalkozások… stb.) sátrai.  
A látogatók a Szabadtéri Színpadon zajló eseményeket és a licitek állását a 15 
négyzetméteres LEDfalon követhetik figyelemmel.   
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III. SZABADTÉRI SZÍNPAD 

A Badacsonyi út 1. Sz. 
alatti Szabadtéri 
Színpadon kerülnek 
lebonyolításra az 
előadások, az 
ünnepélyes aktusok, a 
bemutatkozások, 
egyes játékok, 
vetélkedők, és itt lesz 
a  Retro zenekari 
koncert is. Az itt zajló 
eseményeket a 
Parkban elhelyezett 
LED kivetítőn 
közvetítjük. 

 

IV. VIZITAXI KIKÖTŐ 

A BAHART kikötő 
melletti alacsony 
partfalon 7 bakhoz 
tudnak kikötni a 
vizitaxik. A ki-beszállás 
itt zökkenőmentesen, 
biztonságosan 
elvégezhető. 
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A RENDEZVÉNY TERVEZETT SZERVEZŐI 
SZERVEZŐ:  

NATURA GOLD Kft. / Rutkai György 

TÁRSSZERVEZŐK:  

Révfülöp Önkormányzata / Kondor Géza Polgármester 

Magyar Szabadidősport Szövetség / Czene Attila Elnök 

Magyar Vitorlás Szövetség / ? 

Révfülöpi Vízi Sportegyesület / ? 

 

 

 

A RENDEZVÉNY TERVEZETT MÉDIATÁMOGATÓI 
PORTHOLE 

VITORLÁZÁS MAGAZIN 

HAJOZAS.HU 

 

 

 


