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IDŐPONT: 2019. szeptember 28-29. 

Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 

Maraton rajt: szeptember 29. 9:00 

Szervező: Budapest Sportiroda (BSI) 

FŐVÉDNÖK: 

TARLÓS ISTVÁN Budapest főpolgármestere 

VÉDNÖKÖK: 

SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter 

Dr. BENKŐ TIBOR Honvédelmi miniszter 

 Dr. KÁSLER MIKLÓS Emberi erőforrások minisztere 

NOVÁK KATALIN Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 

RÉVÉSZ MÁRIUSZ Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Prof.Dr. BORHY LÁSZLÓ Az ELTE rektora

NÉVADÓ FŐ SZPONZOR: SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.

TÁMOGATÓ PARTNEREK



KIEMELT TÁRSSZPONZOROK

TÁRSSZPONZOROK

■ Nevezői létszámok

A két napra összesen több mint 30.000 nevezőt várunk.

Szombati távokra 16-18.000, vasárnapi távokra 
14.000 nevező. 6.500 nevező a maratoni távra. 
Több mint 5.OOO nevező (párban és váltóban). 
Több mint 6.000 nevező 30km-en és lOkm-en. 

■ A helyszín:

Pázmány Péter sétány, az ELTE  Lágymányosi Campus előtti útszakaszon. 



A SPAR MAGYARORSZÁG SZEREPVÁLLALÁSA 

■ Ismét vár a 34. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál!
A SPAR Magyarország büszke, hogy a több tízezer embert megmozgató futófesztivál 

névadó főszponzora lehet, hiszen a vállalat alapértékei közé tartozik az egészséges 

életmód népszerűsítése és a társadalmi szerepvállalás. A SPAR Budapest Maraton® 

Fesztivál 34. alkalommal is többféle lehetőséget kínál, hogy szeptember 28-29-én 

erőnlétünket próbára tegyük. A budai Pázmány Péter sétányon, a rajt/cél szakaszon a 

SPAR nemcsak a futókat, hanem a szurkolókat is szeretettel várja standjainál!

■ SPAR Életmód program

A névadó főszponzor a Pázmány-sétányon az egyik sátránál a SPAR Életmód programot 

népszerűsíti. A rendezvényre látogatók -az egészségtudatos életvitellel kapcsolatos- saját 

márkás finomságokat kóstolhatnak meg, játékokban vehetnek részt és a SPAR 

szakértőitől válaszokat kaphatnak a minőségi táplálkozással, vagy akár a sportolással 

kapcsolatos kérdéseikre.

■ Regnum ízek

A SPAR saját húsüzeme, az idén 15 éves Regnum Húsüzem és Oktatóközpont ismét hot-

doggal és csípős debrecenivel várja a versenyzőket és szurkolókat. A sétányon a meleg 

ételek mellett szomjoltókkal – többek között SPAR Verde ásványvízzel – fogadják a 

vendégeket. A SPAR a futófesztiválon is együttműködik stratégiai partnerével, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálattal, közösen támogatják az „Ide hozzuk a játszóteret!” 

programot. A szervezet mozgó játszóterei az ország több mint 300 kistelepülésére viszik 

el a játék örömét, hogy a legszegényebb családok gyermekei is megismerhessék azt. A 

vállalat a standja teljes bevételét felajánlja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótér-

programjára a rendezvényt követően. 

■ Újra mesekönyv-gyűjtés

A futófesztiválon, mint az elmúlt években, úgy idén is SPAR és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat közösen gyűjt mesekönyveket a rászoruló gyermekeknek. A szervezők a 

SPAR standja melletti Máltai sátorhoz várják a már nem használt, jó állapotú 

mesekönyveket mindenkitől, aki megteheti, hogy segítsen.



■ Útvonal:

Európa egyik legszebb és leglátványosabb útvonala a Duna két partján vezet, át 
az Alagúton és a Margitszigeten, egy csodálatos világörökségi panorámában. 



Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Üstökös utcai felhajtó – Árpád 
fejedelem útja – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – 
Alagút utca – Attila út – Apród utca – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd 
– Széchényi István tér – Eötvös téri rakpart lehajtó – Pesti Alsó rakpart –
Közraktár utcai rakparti felhajtó – Fővám tér –Szabadság híd – Gellért tér –
Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány – Dombóvári út – Budafoki út –
FORDÍTÓ (a Prielle Kornélia útnál) – Budafoki út – Dombóvári út –Pázmány
Péter sétány – Budai alsó rakpart – Mozaik utca – Leányfalu utca – Reményi
Ede utca – Szentendrei út (2 forgalmi sáv) – Bogdáni út – Folyamőr utca –
Miklós tér –Laktanya utca – Hajógyár utca – Fő tér – Hídfő utca – Tavasz utca
– Árpád híd –Margitszigeti lehajtó – Központi út – Margithíd – Jászai Mari tér –
Újpest rakpart – Szent István parki rakparti lehajtó – Pesti alsó rakpart –
FORDÍTÓ – Pesti alsó rakpart –Közraktár utcai rakparti felhajtó – Fővám tér –
Szabadság híd – Szt. Gellért tér –Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány
Az útvonal a fővárosi építkezések, és egyéb körülmények figyelembe vételével
módosulhat.

PROGRAM 
■ Távok és rajtok

■ Szeptember 28. szombat

09:00  Landliebe 10 km
09:00  SPAR 5+10 KM
10:50 Riska Minimaraton 5km 

12:00 Erste Maratonka EMMI Sulifutam I. 

12:40 Erste Maratonka EMMI Sulifutam II. 
    

■ Szeptember 29. vasárnap

09:00 SPAR Budapest Maraton® (egyéni) 42.195 m 
09:00  SPAR Budapest Maraton® Párban 

 és Tolle UHT Maratonstaféta (42 km 4 fős váltóban) 
09:40  Real Nature 30 km 

■ A táv 42,195 méter, a verseny AIMS által hitelesített pályán zajlik.

Erste Maratonka egyéni nevezők futama 
SPAR ENJOY. Gyaloglás 
NESTLÉ Családi Futás  
FODISZ Esélyegyenlőségi futam
SPAR 4x2 km váltó 

13:20 
13:30 

14:15 
14:35 

15:00 



■ Újdonság:  BSI Sport APP -  a nyomtatott műsorfüzet helyett

A résztvevők a SPAR Budapest Maraton® Fesztivál minden tudnivalóját 
megtalálják a BSI újonnan fejlesztett applikációjában, melyet mobiltelefonra 
letöltve mindenki magával vihet. Az applikáció kiváltja a korábbi 
műsorfüzetet, ezzel 1010 kg papírt spórol meg idén a BSI, vagyis tesz egy 
újabb és nagy lépést a zöld szemléletű eseményszervezés felé. 
A részletes eseményinformációk mellett az applikációban elérhetők az interaktív 
helyszínrajzok, a letölthető helyszínrajzok, az útvonaltérképek, a rajtlisták, az 
eredménylisták és a BSI futókövető oldala, a bsi.raceinfo.hu is.

FUTÓTURIZMUS 

■ Külföld:

Az eseményre 90 ország közel 5.000 külföldi futóját várjuk, akik a kísérőkkel 
együtt több mint 40.000 vendégéjszakát töltenek itt és közel 2.5 milliárd forintot 
költenek el Budapesten. Legtöbben idén is a britek, franciák és a németek 
érkeznek hozzánk. Ebben az évben jelentősen emelkedett a brazil futók 
nevezése. 

■ Belföld:

Magyarország több mint  1000 településéről neveztek futók. A 
nevezők  52%-a vidékről érkezik.

A legtöbb futót mozgósító megyék:

Pest megye 
Fejér megye 
Bács Kiskun megye 
Győr-Moson-Sopron megye 



BESZÉDES ADATOK 

■ "Leg"-ek az eseményen

Legidősebb nevezőnk a hétvégén a 86 éves Kenyér Imre, aki az 5 km-es Riska 

Minimaratonon indul. A legidősebb férfi maratonistáink a 81 éves budapesti Richter 

Ferenc és a német Juergen Kuhlmey. Legidősebb maratoni n   ői indulóink a 70 éves 

szegedi Dobó Katalin és a svájci Danielle Heiz. Legtöbbször célba ért maratonista  

Lengyel László Ottó, aki 30-szor teljesítette a Budapest Maratont.

Az esemény legaktívabb korosztályai a 26-40 közöttiek (43%) 
és a 41-50 közöttiek (30%)

■ A kétnapos esemény összes nevezője közül 46% nő.

■ A maratonra nevezettek 29%-a nő. (A női részvételi arány 20 éve 13%, 10 éve 
18% volt.)

■ Összesen 1135 első maratonját futó versenyző nevezett.

■ A "Fuss 42 km-t 42 évesen!" akciónkban 207 futó indul.

20-29-szeres teljesítő :35 fő 

15-19-szeres teljesítő: 104 fő

80 év feletti indulók száma: 7  fő 

71-80 év közötti indulók száma: 44 fő

61-70 év közötti indulók száma: 443 fő



JÓTÉKONYSÁG

■ A kétnapos esemény karitatív partnerei :

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - az esemény kiemelt partnere 

BÁTOR TÁBOR - ÉLMÉNYKÜLÖNÍTMÉNY

SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT 

SUHANJ! ALAPÍTVÁNY

UNICEF

MAGYAR HOSPICE ALAPÍTVÁNY

FODISZ (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége) 

MEGYÜNK TOVÁBB ELŐRE Alapítvány

NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

ŐRZŐK ALAPÍTVÁNY

KÉK VOLNAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY

SZURIKÁTA ALAPÍTVÁNY A DIABÉTESZES GYERMEKEKÉRT

EGÉSZSÉG HÍDJA - ÖSSZEFOGÁS A MELLRÁK ELLEN

KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS

■ 14 szervezet

■ 1300 adománygyűjtő futó

■ 26 millió forint adomány

2018

2019

■ 14 szervezet

■ 1500 adománygyűjtő futó

■ 26-27 millió forint adomány



KÜLÖN VERSENYEK

■ Magyarország 2019. évi Országos Maraton Bajnoksága.

■ Az esemény része az Olimpiai Ötpróba sorozatnak.

■ Fut a cég - több mint 500 cég nevezett.
■ Fut a színház - legalább 20 színházi csapat indul a váltókban. Többek között az 

Operaház, az Örkény Színház, a Centrál Színház, az Operettszínház, az ÚjSzínház, a 
Kolibri Színház, a Nemzeti Táncszínház, a Játékszín ás a Müpa csapatai.

■ Médiabajnokság - szerkesztőségeknek, újságíróknak.

■ Szakmai maratoni bajnokságok-  informatikusok, jogászok, közgazdászok, 
mérnökök, orvosok és pedagógusok számára.

■ Jelmezverseny



KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 

TAVALYI GYŐZTESEK

Tavalyi győztesek a 33. SPAR Budapest Maratonon, ami egyben országos bajnokság is volt.

Férfi:
1. Józsa Gábor (MAC) 02:20:21

Női:
1. Szabó Tünde 02:42:47

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK

■ Sport 2 tv  vasárnap 11:00-13:30

■ online: www.futanet.hu 8:45-15:00

■ A szervezők csak a szükséges és legminimálisabb mértékig avatkoznak be a város 
forgalmába, a futók elhaladása és az út takarítása után megszűnnek a terelések.

■ A változásokról időrendben és utcákra lebontva kereshető módon a 
www.forgalmivaltozasok.hu honlapon részletesen tájékozódhatnak.



ÚTON-ÚTFÉLEN 

12 frissítőállomás: 33.000 db banán, 9.000 szivacs, 60.000 liter víz, 300 
kg szőlőcu-kor, 7.000 liter Gatorade, 1.600 liter Pepsi Cola.

ZENEI PONTOK 

35 zenei pont lesz a verseny útvonalán. 
Műfaji sokszínűség a zenei kínálatban: klasszikus zene, rock, jazz, népzene, 
blues, a'capella kórus, DJ-k, dobosok, DJ Dominique.

AZ ESEMÉNY FEJLŐDÉSE 

SZEMELVÉNYEK AZ ESEMÉNY NEVEZÉSI SZÁMAIBÓL

EGYÉNI MARATONISTÁK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA




