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Tĺsztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. E|őzmény

A Magyaľ Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.), 2013. augusztus 28-án írásban megkereséssel fordult az Önkoľmányzat fe|é,

melyben arról adott tźĄékoztatást, hogy a NemzetköziBgyetemi Spoľtszövetség (FISU) áita| 20|2-ben
kiirt pźúyźaati felhívásrĺra Budapest helyszínnel páńyázatot kíván benyujtani a f0|9. évi XXX. Nyári
Univeľsiade rendezési jogánakelnyerésére. Az MEFS egyĺittmiĺködési megállapodást kötött az Edutus
Főiskolával a P á|yázati dokumentáció elkészítésére.

Az MFES je|ezte, hogy a pźiyázat előkészítésével és benýjtásával kapcsolatban támogatźsźłrő|
biĺosította a Nemzeti Sportközpontok, a Magyar Turizmus Zrt.,Tar|ős István Főpolgáľmester űr, az
EMMI oktatáséľt Felelős Allamtitkársága, a Maryar olimpiai Bizotĺság, az orszźęgy(ilés Sport- és
Turizmusbizottsága, továbbá valamennyi érintett spoľĺígi szakszövetség, valamint pozitív visszajelzés
érkezetta Köztĺírsasági Elnöki Hivatal részéről is.

Magyarország Kormányavátrhatőan2}l3. szepternber 4. napjĺán esedékes kormányülésén d<jnt a20I9.
évi XXX. Universiade megrendezésére vonatkozó MEFS pźůyźuattĺímogatlásáról.
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Előtcrjesztő: dr. Kocsis Máté polgrírmester

. sz. napirend

Táľgy: A2019. évi XXX. Nyári Univeľsiade megľendezésének támogatása

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni a hatarozat e|fogadásźůloz egyszeríi szótĺibbség
sztikséges.

ElorÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG (NÉ9. szIGNo): VÁnosľBrlESZTÉsI És FoÉpÍrÉszl
Ücyoszr,łI.v FoÉpÍrÉsZI IRoDA 6
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Váľosgazdálkodásĺ ós Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottsźĘ szźĺmfu a:



A pźůyźlzat sikere és az Universiade megrendezése szempontjából kiemelt jelentősége van az
Universiade Falu megvalósít,ĺásának. A péťryázat előkészítő nrunkacsoport megvizsgźůta a lehetséges
budapesti helyszíneket a mintegy 10.000 résztvevő elszállásolására és el|źtźtsára alkalmas Universiade
Falu létrehozására.

A vizsgá|at eredményeként egyértelműen a VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat kozigazgatási
területén elhelyezkedő és rehabilitációra kerülő ,józsefuárosi piac'' területe bizonyult
legalkalmasabbnak. Mindezek a|apjátn az MEFS szándéka, hory a páiyáuatbanvźao|t tervekben eľre a
teriiletľe keľüljön elhelyezésľe, illetve sikeres pźiyźaat esetén ezen a teľĹilctcn kcľtiljön kialakításra az
Universiade Falu.

il. A beteľjesztés indokolása

Apá'|yázat benyújtásának határideje2013. szeptember 14., melyľe tekintettel indokolt a döntéshozatal
az elózóekben ismertetett pźiy ánat támogatásĺára vonatkozóan.

ilI. Tényállás

Az Univeľsiade az olimpia utan a világ második legnagyobb sporteseménye. A FISU kétévente
rendezett nyári játékain 150-160 orszźlg,10-12 ezer sportolója, 18-25 spoľtlĺgban méri össze tudását.
Magyarország az e|sők között rendezett Universiadét 1965-ben. A 2019-es xxx. Nyári Universiade
Budapest helyszínnel megpá,|yázható. A pźůyźz;atnak a FISU részérő| várhatóan pozitiv fogadtatása
lenne. Az Universiade sportĺági versenyeihez mintegy 55-60 sportlétesítmény szükséges.

A sportlétesítmények korszeľíĺsítése' eryes városrészek rehabilitációją új létesítmények építése mind
a magyaÍ spoľt mind a ľendezvénynek otthont adó telepiilés szttmźtra hosszú távú fejlesztési
lehetőséget kínál. A 2013-2019 időszakban a beruházások munkahelyeket teremthetnek,
támogathatjźtkaz épitoipar, közlekedés, telekommunikáció hazai fejlődését.

Az MEFS által benyujtandő páiyáaat szerint a 2079. évi Univeľsiade központi helyszínéü| az a|źlbbi
létesítmények szo| gálnának:

Nemzeti Úszó és Y ízi|abdaKözpont, Maľgitsziget _ |Jszźs, műugrás, vízi|abd1
Budapesti olimpiai Központ _ Azat|étikai számok megrendezésére a Puskás Feľenc
Stadionban van lehetőség. A Nemzeti Spoľtcsarnok, a Körcsarnok, a Kisstadion és a
Jégcsarnok biztosÍthatják a kĺizdősportok (iudo, taekwondo), avivás, i|lefue a toma, ritmikus
spoľtgimnasztikaésazaszta|iteniszsportĺágakhelyszínét,
FTc stadion és Népliget _ labdaľúgás és tenisz,
MTK és BKV pálya _ íjászat,
Velencei tó _ kajak-kenu,
Tiiskecsarnok _ kézilabda.

További kiivetelmény egy minimum 10.000 fő befogadására alka|mas Universiade fa|u kialakíüásą
ami a vĺíros-ľehabilitáció részeként képzelhető el, utólagos hasznosítĺĺsa pedig (londoni minüĺrĄ
szociális bérlakásokként.

Az Universiade Falu kialakíüásáľa megfelelő helyszínt jelent a rehabilitációra keľülő ,józsefuárosi
piac'' területe, mely teľtilet alkalmas a FISU követe|ményeinek megfelelő falu kialakÍtĺására' arra,hogy
egyetlen, köľülhatĺárolható, zźrt és védett területen keriiljön mego|dásra a sportolók elhelyezése,
étkeztetése; irodák, szőrakoztatő létesítmények elhelyezése.

A területen az Universiade Falu kialakítására vonatkozó alapkövetelményeknek megfelelően 10.000 ffi
részére szallás (kb. l00.0o0 -'), 500 darab irodahelység (kb. 9.000 m,7, 3.350 személy egyidejiĺ
befogadására alkalmas étkező (kb. 7.500m'1, és kb. 5.500 m2 területen egyéb köz<isségi funkciót
betöltő létesítmények (mosoda, információs központ stb.) kerĺilnének kialakításra.

Tekintettel arra, hogy az Universiade során elszállásolt résztvevők nem életvitelszerű ott taľtózkodásra
lesznek elhelyene, a lakások helyes kihasználása esetén az alapesetnél másfélszer több személy
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|akásonkénti elszál|áso|ásźtva| lehet számo|ni, melynek alapján mintegy 6.700 személy élewitelszeríĺ
ott lakásását biĺosító lakásszám valósulhat meg.

A Józsefuáros Keriileti Építési Szabźůyzatźró| (JóKÉSZ) szóló 66/2007. (XI.12.) önkoľmányzati
rendelet 3. melléklete a|apján a fejlesztésre javasolt 38818/35 hrsz.-ri telek I-VIII-2 épitési övezetbe
sorolt. Az övezetben elhelyezhető irodahán, szálláshely-szolgáltató épĺ'ilet, sportépítmény, és
lakóépület is, a szintterületi mutató maximum 4,0 lehet. Apá|yánatban szereplő, atervezett beépítésre
vonatkozó adatok a|apján a te|ek a|kalmas a tervezetl fejlesztések megvalósításźta, az egyéb övezeti
előírások betartĺása me l lett (beépítési méľték, építménymagasság).

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLxxxx.
töľvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

v. Diintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

Az előterjesztés mellékletét képező tźtmogató nyilatkozat elfogadása a 2019. évi XXX. Nyári
Universiade rendezési jogának elnyerésére vonatkozó páiyánatáthoz kapcsolódóan, mely szerint az
onkormányzat kiemelten támogatja a MEFS pźúyázatában megjelenő azon terveit, miszerint az
Universiade Fa|u az onkormányzat közigazgatási területéhez tartoző és rehabilitźrciőra kertilő
, 
j ózsefu árosi piac'' helyszínén kerülj ön kialakításra.

vI. A döntés célja' pénzĺĺgyi hatása

A döntés cé|ja, af0l9. évi xxx. Nyári Universiade Budapesten történő megľendezésének érdekében,
a pźúyá.z:aton való részvétel feltételeinek megteremtése, illetve a pźiyáaat megva|ósíthatóságának
támogatása.

A döntésnek pénzügyi vonatkozása nincs, csak eszmei támogatást nyíjt azonkormányzat.

Fentieka|apjankéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

HatározatÍ javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dłint' hory

1. tźmogatja aMagyaľ Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út
I-3.), 2019. évi XXX. Nyári Univeľsiade rendezési jogának elnyerésére vonatkozó
pá|yźnatál| kiemelten apáiyáľlatban megjelenő azon terveket, miszerint az Universiade Falu
az onkoľmányzat kozigazgaĹási terĺiletéhez tartoző és ľehabilitációra kerĺilő ,józsefuárosi
piac'' (hľsz 3 88 1 8/3 5) helyszínén kerii|jön kialakítĺásľa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l3. augusztus29.

2. a határozat 1. pontja a|apján felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
támogató nyilatkozat a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2013. auguszhs29.



3. egyetéťt a hattrozat 1. pontja szerint kialakított Universiade Falu szociális bér|akásokként
történő utólagos hasznosítasával.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. auguszillsZ9.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 20 13. augusztus 29.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyz'ő
nevében és megbízásábóI:
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2019. évi Universiade rendezéséről

l. Előzmények

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség Budapesten kívánja megrendezni a 2oĹ9. évi nyári
Universiade-t, erre tekintette| fe|vette a kapcso|atot a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetséggel
(FlsU), továbbá együttműködési megállapodást kotött az Edutus Főiskolával a Pá|yázati
doku mentáció elkészítésére.
További pályázók: Baku, Brazí|iaváros.

ll. Az Universiade

1. A Nyári Universiadék jelentősége, sportértéke és a nemzetközi figyelem

Az Universiade az olimpia után a vi|ág második |egnagyobb sporteseménye. A Nemzetközi Egyetemi
Sportszövetség (F|SU) kétévente rendezett nyári játékain 150-160 ország, to-ĹZ ezer sportolója, 18-
25 sportágban méri össze tudását. A versenyhez kapcso|ódóan ĺjnkéntes program keretében mintegy
20.000 önkéntes aktív részvéte|éve| fo|yik a szervezés és |ebonyo|ítás. A versenyeken e|ĺndu|ó
ha|lgatók nemcsak a vi|ág |egjobbjai, de je|lemzően a későbbi o|impiaĹ és vi|ágbajnokok is közĹi|ük
kerü|nek ki.

Magyarország az elsők között rendezett Universiadét 1965-ben, azt mege|őzően pedig 1935-ben a
Kormányzó nyitotta meg Budapesten a XXll. Egyetemi V.lágiátékokat, mely esemény
megrendezése okán valósult meg olyan kiemelkedő beruházás, mint a Dél.budai egyetemi
sportcentrumot a|kotó Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) és a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club (BEAC) sportpályák.

Az érintett sportágak: At|étika, Torna, RG, Vívás, Judo, Tenisz, Aszta|itenisz, Úszás, Műugrás,
Vízi|abda, Kosár|abda, Labdarúgás, Röp|abda, íjászat, Taekwondo. Eme||ett három választható
sportág szerepe|het, me|yek tekintetében javaso|t a három magyar sikersportág, az öttusa, a
kézilabda és a kajak-kenu felvétele.

2. Magyarország pályázata a 2019-es Nyári Universiade megrendezésére

A 2019-es XXX. Nyári Universiade Budapest helyszínne| megpá|yázható. A pá|yázatnak a FISU részérő|
várhatóan pozitív fogadtatása |enne.

3. A rendezés kínálta előnyök iisszefoglalva:

L. illeszkedés a nagy nemzetközi sportesemények sorába (2oL7 ifjúsági oIimpia; 2021vizes VB)

2. az olimpiai e|őkészület egyik je|entős á|lomása
3. országimázs építés - kulturális hátország bemutatása
4. a megvalósuló jelentős fővárosi sport és egyetemi infrastruktúra kihasználása és ehhez

kapcsolódófej Iesztése k
5. egyetemi élsport erősítése Magyarországon
6. tehetség megőrzés, mint cé|kitűzés - az egyetemi évek a|att je|en|eg a |egtöbben

abbahagyják a sporto|ást
7. a sporto|ók számára az olimpiai felkészĺilés része - kvótaszerző versenyek
8. az olimpĺai program szempontjábó| veszé|yeztetett magYar sikersportágak pozíciójának

erősítése (pl: ottusa)
9. parasportágak fe|vétele a programba
10. a 2019. évi |esz a XXX. Unĺversĺade, egyben a ||l. Magyarországi Universiade
11. sportdiplomáciai potenciá|



L2. ,,ajelen sztárjai a iövő vezetői,, (F|SU je|mondata)

13. iinkéntes program - kb. 20.000 onkéntes egyetemista vonható be a rendezésbe

|||. tnfrastruktúra-fejlesztések és azok hasznosítása . a 2019-es Universiade építészeti
vonatkozásai

1. Sportlétesítmények

Az Universiade sportági versenyeihez mintegy 55-60 sport|étesítmény szükséges. A je|en|eg meglévő,
il|etve a már tervbe vett |étesítmények - he|yenkénti felújítás, korszeríĺsítés me||ett _ alkalmasak és
elegendőek az Universiade megrendezéséhez.

A sportlétesítmények korszerűsítése, egyes városrészek rehabilitációja, új létesítmények építése
mind a magyar sport, mind a rendezvénynek otthont adó település számára hosszú távú fejlesztési
lehetőséget kínál. A 2ol3-2ot9 időszakban a beruházások munkahelyeket teremthetnek,
támogathatják az építőipar, köz|ekedés, te|ekommunikáció hazai fej|ődését. A kivite|ezéshez
né|kü|özhetet|en a magántőke bevonása.

A sportinfrastruktúra és kapcso|ódó |étesítményfejIesztés, tekíntette|, hogy az Universiade
megrendezésének központi he|yszínéül a meg|évő, va|amint a 2oL4-2o2o-as fej|esztési időszakban az
Universiade megrendezésétő| függet|enü| fej|esztésre kerü|ő |étesítmények szo|gá|nának, kü|ön

terhet nem ró a központĺ ko|tségvetésre.

A 2019. évi Universiade kiizponti helyszínéül az aIábbi !étesítmények szolgá!nának:

Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ, Margitsziget - Úszás, műugrás, vízilabda,
Budapesti olimpiai Központ - Az atlétikai számok megrendezésére a Puskás Ferenc
Stadionban van |ehetőség. A Nemzeti Sportcsarnok, a Kcircsarnok, a Kisstadion és a
Jégcsarnok biztosíthatják a ktizdősportok (judo, taekwondo), a vívás, i||etve a torna, ritmikus
sportgimnasztika és az asztalitenisz sportágak he|yszínét,
FTC Stadion és Népliget - |abdarligás és tenisz,
MTK és BKV pálya - íiászat,
Velencei tó - kajak-kenu,
Tüskecsarnok . kézilabda.

2. Universiade Falu

További követelmény egy minimum 10.000 fő befogadására a|kalmas Universiade falu kia|akítása,

ami a város-rehabilitáció részeként képzelhető el, utó|agos hasznosítása pedig (londoni mintára)

szociá!is bérlakásokként.

Az Universiade Fa|u kia|akítására megfe|e|ő helyszínt je|ent a rehabi|itációra kerti|ő ,,józsefvárosi
piac,, terü|ete, me|y terü|et aIkalmas a F|SU k<jvete|ményeinek megfe|e|ő faIu kialakítására, arra, hogy
egyetlen, körü|határo|ható, zárt és védett terü|eten kerĹi|jĺin megoldásra a sporto|ók elhe|yezése,
étkeztetése; irodák, szórakoztató |étesítmények elhelyezése.
A ter[ileten az Universiade Fa|u kialakítására vonatkozó a|apkövete|ményeknek megfe|e|ően 10.000
fő részére szát!ás (kb. 1oo.ooo m,1, 5oo darab irodahelység (kb. 9.000 m'1, 3.350 szeméty egyidejű
befogadására atkalmas étkező (kb. 7.500m'1, és kb. 5.500 m2 területen egyéb kiizösségi funkciót
betöltő |étesítmények (mosoda, információs központ stb.) kerü| nének kia |a kításra.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
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TekintetteI ar|a, hogy az Universiade során e|szá|lásolt résztvevők nem életvite|szerű ott
tartózkodásra |esznek e|he|yezve, a |akások he|yes kihaszná|ása esetén az a|apesetnél másfélszer
tĺjbb szemé|y lakásonkénti e|szá||áso|ásávaI számoIhatunk, ami azt jelenti, hogy a tervezés során
mintegy 6'700 szemé|y é|etvite|szerű ott |akásását biztosító |akás számmal szükséges és e|égséges
tervezni.

3. Az Universiade megrendezésére vonatkozó pá|yázat ütemezése

4. Magyarország Kormányának és egyéb szervezetek támogatása

A MEFs á|taI kezdeményezett kormányzati és civi| szervezetekkel történő egyeztetés során a pá|yázat

előkészítésével és benyújtásáva| kapcso|atban támogatásáró| biztosított tĺjbbek kĺjzĺitt a Nemzeti
Sportkiizpontok, a Magyar Turizmus Zrt., Tarlós lstván Főpolgármester úr, az EMM! oktatásért
Fe|e|ős ÁtIamtitkársága, a Magyar o|impiai Bizottság, az országgyíílés Sport. és Turizmusbizottsága,
továbbá valamennyi érintett sportági szaksziivetség, va|amint pozitív visszaje|zés érkezett a
Köztársasági E|nöki Hivatal részérő| is. Minderre tekintettel Magyarország Kormánya várhatóan
fol3. szeptember 4. napján esedékes kormányü|ésén dönt a 2oL9. évi XXX. Universiade
m egre ndezésé re vo natkozó M E FS pá|y ázat tá mogatá sá ró l.

Budapest, 2013. augusztus 28.

L.Pá|yázat benyújtása 2013. szeptember 14.

2. Universiade Ertéke|ő Bizottság helyszíni
szemléie

2013. szeptember L6. _ 2oĹ3. október 20.

3. (FlsU} diintése a helvszínről 2013. november 9.



rÁľvl oenľo NY! tÁTKozAT

A|u|írott dr. Kocsis Máté, mint a Budapest Főváros Vttt. kerület Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest,

Baross u,63-67., a továbbiakban: onkormőnyzat| po|gármestere, az önkormányzat képvise|etében a Magyar

EgYetemi-Főisko|ai Sportsziivetség (1146 Budapest, |stvánmezei út t-3', nyilvántartási szám: 3901., Fővárosi

Törvényszék, a továbbiakban: MEFS) 2019. évi )ofi. Nyári Universiade rendezési jogának elnyerésére

vonatkozó pá|yázatához kapcso|ódóan az a|ábbi támogotói nyiĺatkozatotteszem.

Kije|entem, hogy az Önkormányzat a 2019. évi XXX' Nyári Universiade rendezésére vonatkoző pá|yázati

fe|téte|eket, va|amint a MEFS pá|yázatát te|jes körűen megismerte, azza| te|jes mértékben egyetért, a pályázat

beadását támogatja.

Az onkormányzat kieme|ten támogatja a MEFS pá|yázatában megjelenő azon terveit, miszerint az Universiade

Falu az önkormányzat közigazgatási terü|etéheztartozó és rehabi|itációra kerü|ő,,józsefvárosi piac,, helyszínén

(hrsz 38818/35) kerü|jön kialakításra.

Az onkormányzat a MEFS-e| egyetértve a 20L9' évi XXX. Nyári Universiade eset|eges megrendezését

kieme|kedő |ehetőségnek tartja a magyar szabadidős és professzionális sport erősítésére, az egyetemi élsport

fej|esztésére, Magyarország, a magyar nemzet és Budapest nemzetkłizi megíté|ésének és sportdiplomáciai

potenciáljának iavítására. Az Universiade megrendezésére Budapest ideá|is he|yszínt je|ent, az elindított és

tervezett fej|esztések egyaránt fe|fűzhetők erre az e|képze|ésre, a napi fe|adatokon tú| kieme|t cé|t adnak a

beruházásoknak és vaIamennyi sporthoz kapcso|ódó ágazatnak.

Budapest, 2013. augusztus 29.

dr. Kocsis Máté polgármester

Budapest Főváros V||l. kerület Józsefuárosi

önkormányzat


