
Budapest Józsefvárosi o nko rmányzat
Képviselő.testůi lete számár a

Tĺsztelt Képviselő-testůilet !

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Magyar olimpiai Bizottság 2015. februar 6-źn tartott közgýlésén, az o|impiai Védnoki
Testtilet határozati javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy javasolja a 2024.es olimpia és
paľalimpia Magyarország áIta|i megrendezésére vonatkozó lehetőségének megvizsgálását és
megvitatását. A Magyar országgyulés a31.12015. (VII.7.) szźlműhatźrozatźtban döntött a
XXXIII. olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megren-
dezésére vonatkozó pál.yánati szándék tźmogatźsźról. A Magyar olimpiai Bizottság és a
Fővráľosi onkoľmanyzat 2Ol5. deceÍnber 7-én irta a|á az erre vonatkozó egytittmfüöđési
megállapodást. A Fővaľosi Közgyulés a 6120|6. (I.21.) szttmű határozatában e|fogadta az

,,olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasztási javas|at" cimu dokumenfumot, valamint
egyetértett azzal, hogy a helyszínkivtiasztási javaslat összhangban van Budapest hatályos
településfejlesztési dokumentumaíva|.20|6. októberében Budapest Főváľos onkormĺányzata
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20 I 6. decemb er 20. ..sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az olimpiai Médiafalu Józsefuarosban történő megvalósításrának támogatźr

saľa

A napirendet nýlt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszenĺ szótĺibbség szük-

séges.
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hataľidőben beadta a 2024-es olimpiai és paĺalimpiai játékok megrendezésľe vonatkoző pá-
Iyazatát.

A helyszínkivźĺIasńás folyamán minden ľeálisan felmeľtilő önálló teľületegység
megvizsgálása megtörtént egységes módszeľtan alkalmazźnáva|. A kiemelt szempontok a
kÓvetkezők voltak:

1. A helyszínek illeszkedjenek Budapest olimpiától függetleniil meglévő fejlesztési
terveihez, fej lődési páIy ájehoz' segítsék ezek megvalósulását.

2. Az adott teľĹilet olimpiai helyszínként való bevonása extra fejlesztés nélkĹil vagy a
sziiksé ges minimáli s fej lesztéssel legyen lehetsé ges.

3. Maximalizźihatő legyen a helyszín utóhasznosítása.

Az egyetlen helyszínjavaslat, mely Józsefuarost érinti, a médiafalu, melynek helyszíneként a
volt Józsefuĺárosi pályaudvaľ terĹilete, a 38818l42llĺsz-í és a 38818l43 hrsz-u ingatlanok
kerĹiltek kij elĺllésľe.

A 38818142 hrsz-tl ingatlan ? MÁv Magyaľ Államvasutak Zártköruen Miĺk<ldő Részvény-
taľsaság (a továbbiakban: MÁV Zrt), a 38818/43 hľsz-ú ingatlan aMagyat Áilam kizźrőIa-
gos tulajdonátképezi, egyiittesen a két terĹilet alkalmas a legalább 3500 fő szźmźra biaosí-
tandó szálláshely egyetlen, körĹilhatárolható, zźlĺt és védett helyszínen történő kialakítćsára,
me|y az utóhasznosítás tekintetében 1000 családnak jelenthet otthont.

A MAv Zrt. a2016. szeptember 29. napjźntett nyilatkozata értelmében, amennyiben Buda-
pest elnyeľi az olimpia és Paľalimpiai Játékok és ahozzájuk kapcsolódó próbaversenyek (a

továbbiakban: Játékok) rendezésének jogát, űgy a 388l8l4f hĺsz-ú ingatlan tulajdonjogát
átnłhźnza a Magyar Allamľa legkésőbb 20|8. szeptembeľ 30. napjáig. A Magyar Allam
képviseletében eljaĺó MNV Zrt.2016. szeptember 30. napjĺín lrjzárő|agos ftjldhasználati jog
biztosításaľőI tájékońatta a Nemzetkĺjzi olimpíai Bizottságot a Játékok ideje alatt a tulajdo-
nát képező ingatlan tekintetében.

A Budapest f024 Nonprofit Zrt, megkereséssel élt a Budapest Főváros VIII. keľĹilet József-
vaľosi Önkormanyzat irtnyába a fentiekben ismeľtetett páIyázattal összefüggo álláspont és
az étiĺÍettterületek médiafaluként tcirténő hasznosítástú. érintó teľvekkel összefüggő támoga-
tó vélemény kialakítás a irźnt,

II. A beteľjesztés indoka

Az olimpiai és Paľalimpai Játékok megrendezése Magyarországnak, Budapestnek kiemel-
kedően fontos eseményt jelent. A Játékok megrendezése és az azzal' összefüggésben a Jó-
zsefuĺáľosban kialakításra keľĹilő médiafalu az onkormáĺyzat kozígazgatási teruletén való-
sulna meg.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja, a2024. évi X)CilII. nyĺíri olimpiai és paľalimpiai játékok Budapesten törté-
nő megľendezésének érdekében, a páIyźzat megvalósíthatőságźnak és tervęzett Médiafalu
Józsefuaľoskozígazgatási teľiiletén történő kialakításĺának tźlmogatása az I. me||éklet szeľinti
nyi|atkozata|áírásźxal'.

A döntésnek pénztigyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A Képviselő-testiĺlet dÓntése MagyarorszĘ Alaptĺiľvénye 34. cikkelyének (1) bekezdésén és

MagyaĺorszĺĘ helyi önkoľmĺínyzataiľól szóló 2011. évi CL)ooO(. törvény 41. $ (3) bekezdésén

ďapul.
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Kéľem az a|á.}bi határ ozati j avaslat elfo ga dás át.

Határozati javaslat

A Képviselő.testĺĺlet úgy diint' hory

1. tźmogatja a Budapest Fővaĺos 2a24. évi )ooilIl. nyári olimpiai játékok ľendezési
joganak elnyerésére vonatkozó péůyiľ;atot' kiemelten a páiyŕľ;atban megjelenő
azon terveket, miszerint a médiafalu a Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet Józsefuaľo-
si Önkoľm źnyzat kłlzigaz Eatási terĹiletéhe z tartoző volt j ózsefu aľosi pályaudvar''
(hľsz. 388|8 l 42, hĺsz. 3 88 1 8 l 43) he|yszínén keľülj ön kialakítasra.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|6. december 20.

2. ahatźnozat l. pontja a|apjan felkéri a Polgármesteľt a hatźnozat l. számú mellékle-
tét képező támo gató ny ĺIatkozat a|őfu é.sźr a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2016. decembeľ 20.

A dönÚés végrehaj tá sát v égző szeru ezeti erység: Váľosépítészetĺ lroda.

Budapest, 20t6. decembeľ 1 9.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edĺna

jegző
nevében és megbízásábó|

/ &ź*L ą,
dr. Mészáľ Eľika

a|jegyz-Íó

2016 ĺ]tü 19.
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B U DAPESľ rŐvÁnos Vt I l. KERÜ LET Jozserv nRost oN KoRMÁNYZAT

- DR. rocsls ľĺÁľÉ ł
PoLGÁRMEsTER

Attila Mihók Mĺhók Attĺla
Chief Executive officer vezéngazgatő

Budapest 2024 NonprofitZrt. Budapest 2024 NonprofitZrt.
Galuutca16., Gaĺuutca|6.,
H-I027 Buđapest, H-I027 Budapest,
Hungary Magyarország

Subject: Letter of Support - Józsefuaľos Tźrgy: Támogató Levél Józsefuarosi
Media Village Médiafalu

Dear Mľ Chief Executive officer.

Budapest Capĺtal distľict vIil
Municipality of Józsefváľos
("Municipality") is honoured to provide its
suppoľt for the Budapest bid to host the
2024 olympic and Paľalympic Games
("Bid").

1. As the authorised ľepresentative of
the Municipality, I hereby confiľm that the
Municipality suppoľts the delivery of
Józsefuáros Media Village, in accordance
with the Bid and that the Municipality is
ľeady to cooperate with the bodies
ľesponsible foľ the delivery.

2. Furthermore, the Municipality is
aware of the following:

O the properties, specified in Appendix
No. 1 (..Pľopeľties'') of this letter of
support (..Letteľ of Suppoľt'') are
identiÍied as the location for
construction of Media Village
Józsefuáros proposed for use duľing the
2024 Olympic and Paralympic Games

Tisztelt Y ezéngazgató úľ !

Budapest Főváros YIII. kerület
Józsefvárosĺ Onkoľmánvzata
(,,onkoľm ányzat',) szämfua
megtiszteltetés, hogy felajanlhatja
tźmogatásźlt a 20f4-es olimpiai és
Paralimpiai Játékok megrendezésének
p źiy ázatttt (,,P á.ly ázat'') i 11 ető en.

1. Az onkormányzat képviseletére
jogosult személyként ezenne| megerősítem,
hogy az onkoľmányzat tźtmogatja a
Józsęfuaľosi Médiafalu Pźiyázatnak
megfelelő megvalósítását, valamiĺt, hogy az
onkormanyzat kész egytittmúkodni a
megvalósításért felelős szervekkel.

2. Továbbá aZ onkormányzat
tudomással bír az alábbiakról:

(Đ a jelen tźlmogatő levél (,,Támogatĺí
Levél'') 1. számú mellékletében
meghatározott ingatlanok
(,,Ingatlanok") a 2024-es Budapesti
olimpiai és Paralimpiai Játékok és a
hozzźĘuk kapcsolódó próbaversenyek
(,,Játékok'') idej én hasznźůatba veendő

i
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in Buđapest, including the relevant Test
Events ("Games").

(ii) the MNV 2rt. goaranteed the use of the
ceľtain lands owned by the State of
Hungary (including plot number
Budapest, 38818/43) at no cost to
Budapest 2024 Nonprcfit 2rt. for the
prepaľation and for the conduct of the
Games. The MAV Zrt., as the owner of
the land located Budapest, 38818/42
plot number 

. 
signed a guarantee in

which the MAV Zĺt. w1|1 transfer the
ownership of the land to the State of
Hungary for the construction of the
proposed Games venue by no lateľ than
30 September 2018., if Budapest had
been elected to host the Games (the
guaľantees are attached as Appendix
No.2.)

(iii) in Media Village-Józsefuáros,
accommodation units woulđ be
constructed, enough for a minimum of
3,500 (hat is three thousand five
hundred) persons, in accordance with
the conditions deteľmined in the Bid.

Place and date:

Médiafalu-Józsefuaros felépítésének
helyszínéül lettek kijelölve.

az MNV zrt. a Magyaľ Áilam
tulajdonában á11ó, egyes meghatározott
ingatlanokra (ideérrve a Budapest,
38818/43 hĺsz-ú ingatlant), díjmentes
igénybevételi lehetőséget biztosított a
Budapest 2024 Nonproťĺt Zrt. részére a
Játékok előkészítésére és
lebonyolításáľa. A lr,ĺe.v Zrt., mint a
Budapest, 38818142 hrsz.(: ingatlan
tulajdonosa írásbeli garanciát vá||a|t a
tulajdonjogának Magyaľ Allamra
történ<ĺ źltrĺlhźnźsźra legkésőbb 2018.
szeptember 30. napjáig, amennýben
Budapest nyeri a Játékok rendezésének
jo gát (a gar anciav á"llaló nýlatk ozatokat
a 2. szám,Ú melléklet taĺta|mazza\.

a Médiafalu.Józsefuáľosban legalább
3.500 (azaz hźromezet-otszáz) fó
számára elegendő szálláshely kerülne
kialakításra a Pźiyázatban
megllatár o zott feltétel ek sz eľint.

(iĐ

(iii)

Kelt:

Yours sincerely, Tisztelettel:

In the name and on behalf of Budapest Capital distľict VIII Municipality of Józsefváľos:
/Budapest ľ'őváros VIII. kerület Jĺózsefváľosi onkoľmáłnyzatnevében és képviseletében:

Dr. Kocsis ľIáté
Mayor / polgármester

|082 Budapest,Baros u'63_67'.Te|efon: oó l 4592l00. E-mai|: po|garmesteľ@jozseńraros.hu. vwwv'jozsefvaros. h, Z
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Appendix No. 1

P rdęntthęd tor the delr oÍ Medla V

# Plot numbeľ orľneľ Ownership
stľucture

C|usteľ

I
1087

Budapest,
38818/42

trĺÁv ľĺagyaľ Á|lamvasutak
Záľtkörĺĺen Működő

Részvénytáľsaság (seat: l087
Budapest, Könyves Kálmán krt.

5 4 -60.; Company Registration
No.: 01-10-042272\

v1 Józsefuáros Media Villase

2.
1087

Budapest,
38818/43

State of Hungaľy fbody
exercising the rights of thę ownęr:
Magyaľ Nemzeti Vagyonkeze|ő

Zártkörűen Mĺiködő
Részvénytáľsaság (Seat: 1 l33

Budapest, Pozsonyi út 56.;
Company Registration No.: 0l-

10-045784)t

ýr Józsefuáľos Media Villasę

ózsefuáros

l. számú Melléklet

|082 Budapest,Baros u'63_67..Te|eíon: 06 | 4592|00. E.mai|: po|garmeste@jozsefuaros.hu. wvnvjozsefuaros. t.,u 
7

/:/

A Józsęfuárosi Médiatalu męgvalósítására It nok:

#
He|yľajzi

szám
Tulajdonos

Tulajdoni
hánvad

Klaszteľ

I
1087

Budapest,
38878/42

lłÁv rr,lagyaľ Á|lamvasutak
ZártköľÍien M{iködő

Részvénytársaság (székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán
|łt. 54-60.; cég1egyzékszám: 01-

10-042272).

t/1 Józsefuárosi Médiafalu

f.
1087

Budapest,
388|8ĺ43

Magyaľ Ál|am [tulajđonosi
joggyakorló: Magya r Nemzeti

Vagyonkezeló Záľtköľűen
Mĺi köđő Részvénytársaság
(székhely: l 133 Budapest,

Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám:
01-10-04s784)

U1 Józsefuárosi Médiafalu

lDŐSBAnÁľ & 1,,,,,
oNrconmÁNyzerW 6



Appendix No. 2
The lanđ use guarantees, signed
owners of the Properties:

2. számű Melléklet
Az lngatlanok tulajdonosai źůtal
f řj ldhasznál ati gar anciák:

by the

|0B2 Budapest' Baros u,63_67,. Te|efon: 06 | 45g 2 | @ . E-mai|: po|garmesteľ@jozseívaros. hu . vwwv.jozsefuaro ,'hu {
,!'

.''..:l.ł,
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ELNöK.VEzÉnleezoĺro

Thomas Bach
President of the International Olympic
Committee

Chäteau de Vidy
c.P.356
CH-1007 Lausanne
Switzerland

Subject: Land use guarantee -Additional venue

Thomas Bach
a Nemzetközi o|impiai Bizottság e|ntike

Chäteau de Vidy
c.P.356
CH-1007 Lausanne
Svájc

Tárgy: Fö|dhaszná|ati garancia Á||andó
helyszín

Dear Mr. President,

MÁV Magyar Államvasutak Zártkiirűen
MlÍködő Részvénytársaság (seat: 1087
Budapest, Könyves Ká|mán krt.54.60.; Company
Registration N o. : 01-10-0 42f7 f; the,,owneŕ } is
honoured to provide its complete support for
the Budapest bid to host the 2024 olympic and
Paralympic Games.

As the authorĺsed representative of the owner, l

hereby confirm that the Owner is the registered
exclusive owner of the land located at 1087
Budapest 38818142 hrsz. (the "Land"). l further
confirm that the Owner:

Tiszteit E|nĺjk Úr!

A MÁV Magyar Ál|amvasutak Zártktirűen
Működő Részvénytársaság (székhe|y: Lo87
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54.60.;
cégjegyzékszám: oL-10-o42272; a

,,Tulajdonos,,) megtiszte|tetésnek tekinti, hogy
te|jes támogatásáról biztosíthatja Budapest
2024-es olimpiai és Para|impiai Játékok
megrendezésére vonatkozó pályázatát.

A Tulajdonos képviseletére jogosu|t

szemé|yként, ezenneI megerősítem, hogy a

Tu|ajdonos a 1087 Budapest, 388t8l42 hrsz.-ú
fö|dterÜ|et (a ,,Ftildterület,,) bejegyzett,
kizáró|agos tu|ajdonosa. Továbbá megerősítem
a következőket: a Tulajdonos

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
zÁnľrÖnŰEN MÜKtDl nÉszvÉNYTÁRsAsÁG

1087 Budapest' Könyves Ká|mán körut 54.60. . Te|efon: (1) 351 51 77. Fax: (1) 352 15 60
A FőváÍosi Törvényszék Cégbírósága cG. oĹ.!oo4227 2



(a) acknow|edges that the Land is identĺfied
as the location for construction of a new

venue proposed for use during the 2024

O|ympĺc anrl Paralympic Games in

Budapest, including the relevant Test

Eventś (the,.Games,,);

(b) wil| transfer the ownershĺp of the Land

to the State of Hungary for the

construction of the proposed Games

venue by no later than 30 SePtember

2018.

This guarantee is conditional upon the selection
of Budapest as Host City of the Games.

(a) tudomásu| veszi, hogy a Ftildterü|et a

2024-es budapesti olimpiai és

Para|ĺmpiai Játékok és a hozzájuk

kapcso|ódó próbaversenyek (a

,,Játékok,,) idején használatba veendő új

|étesítmény fe|építésének helyszínéü|

Iett kijelölve;

(b) a Ftildterü|et tulajdonjogát átruházza a

Magyar Á||amra a Játékok javaso|t

helyszínének megépítése cé|jából,
|egkésőbb 2018. szeptember 30' napjáig.

A je|en köte|ezettségvá||a|ás csak abban az

esetben hatá|yos, ha Budapest kapja meg a

Játékok rendezésének jogát.

Place and date: Budapest, 2016. september/9 Kelt: Budapest,2016. szeptember f 9.

Yours sincerely, Tisztelettel:

š\l
Dávid l|ona

Chairman.Chief Executive officer / elnok-vezérigazgató

ľvlÁv ľvlagyar Á||a mvasuta k Zá rtkiirűe n M ííködő Részvé nytá rsaság

MÁV MAGYAR ÁLLAMVAsUTAK
ánĺrtnŰEN MŰKtDo nÉszvÉNYTÁRsAsÁG

1087 Budapest, Ktinryes Kálmán kórut 54.60. . Te|efon: (1) 35L5I77. Fax: (1) 352 15 60

z
,t

ĺ:-.,,..),

q i"'J

A tővárosi Törvényszék Cégbírósága cG. 01.10042272



Subject: Land use guarantee - AddítionaI Venue Tárgy: Fö|dhaszná|ati garancia - Állandó
heIyszín

Thomas Bach
President of the lnternational Olympic
Committee

Chäteau de Vidy
c.P.356
CH-1007 Lausanne
Switzerland

Dear Mr. President,

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (seat: 11.33

Budapest, Pozsonyi út 56.; Company
Registration No.: 01-10{45784; "MNv Zrt.") is

honoured to provide its complete support for
the Budapest bíd to host the 2024 o|ympic and
Paralympic Games.

As the authorised representative of MNV Zrt., I

hereby confĺrm that MNV Zrt. exercises the
rights of the owner concerníng the lands owned
by the State of Hungary (in a ratio, determined
in Appendix A) and described ĺn Appendix A to
this guarantee (the .,Lands,,). t further confĺrm
that MNV Zrt.:

(a) acknowledges that the Lands are
ídentified as the |ocation for construction
of new venued proposed for use during
the2024 Olympic and Paralympic Games
in Budapest, including the relevant Test
Events (the "Games");

(b) wil| provide the Lands to a thírd person

or organization, appointed by the State
of Hungary for the construction of the
proposed Games venues;

(c) guarantees the use of the Lands, at no

cost to Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

(seat: 1027 Budapesą Ganz utca 16.;

Company Registration No.: 01-10-

0487241 for the preparation for and

conduct of the Games, for the exclusive

use periods ("Exclusive Use Period"); the
Exclusive Use Periods related to the

Thomas Bach
a Nemzetközi olimpiai Bĺzottság e|nöke

Cháteau de Vidy
c.P.356
CH-1007 Lausanne
Svájc

Tiszteĺt Etniik Úr!

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133
Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-
10.045784; az,,MNV Zrt.,,} megtiszte|tetésnek
tekinti, hogy te|jes támogatásáró| biztosíthatja
Budapest 2024-es o|impiai és Paralímpiaĺ
Játékok megrendezésére vonatkozó pá|yázatát.

Az MNV Zrt. képvise|etére jogosu|t szemé|yként,
ezenne| megerősÍtem, hogy az MNV Zrt' a jelen

köte|ezettségvá|la|ás ,,ť mel|ék|etében
megjelö|t, a Magyar Á|am - ,,A,, me|lékletben
meghatározott hányadú - tulajdonában |évő

fĺjldte rĹiletek (a,, Földteľületek,, ) te ki ntetében a
tulajdonosi jogok gyakor|ója. Továbbá
megerősítem a következőket: az MNV Zrt.

(a) tudomásu| veszĺ, hogy a Fö|dterületek a

fo24-es budapesti o|impiai és
Para|impiai Játékok és a hozzájuk
kapcsoIódó próbaversenyek (a

,,Játékok') idején haszná|atba veendő új

|étesítmények felépítésének he|yszínéü|

Iettek kĺje|ö|Ve;

(b) bĺztosÍÜa, hogy a Fti|dterÜ|eteken a

Magyar Á||am által kijeĺo|t harmadik
szemé|y, vagy szervezet a Játékok
javaso|t he|yszíneit megépítse;

(c) biztosÍtja, hogy a Budapest 2;oz4
Nonprofit Zrt. (székhely: Lo27 Budapest,
Ganz utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10.
048724, díjmentesen igénybe veheti a

Földterü|eteket a Játékok e|őkészítéséhez
és |ebonyo|Ításához szĺikséges kĺzáró|agos
haszná|ati időszakokban (,,Kizáľólagos

Haszná|ati ldőszaK'); a Föĺdterü|etekre
vonatkozó Kizáró|agos Haszná|ati

1.



Lands are aĺso detailed in Appendix A;

(d) furthermore, guarantees non-exclusive

access to the Lands, at no cost to
Budapest 2024 Nonprofĺt zrt. for the
preparation for the Games, for the non-

exc|usĺve use periods (,,Non-Exclusive

Use Period");

(e) will grant all rights and take all actions as

required to ensure that the terms of the
,,C|ean Venue Appendiť,, attached as

Appendix B, are fully respected during

the use ofthe Lands; and

(R guarantees that, should the ownership
or the operation of the Lands change
prior to the beginning of the Exclusive

Use Periods, all terms of this guarantee

wi]| be transferred to and ful|y bĺnding

upon the future owner(s)/operator(s)

concerning the relevant Lands.

This guarantee is conditional upon the selection
of Budapest as Host City of the Games.

Place and date:
Budapest, 30 September 2076

Yours sincerely,

dr. Lakner Zsuzsa
Authorized Employee / képvise|etre jogosu|t

munkavá||a|ó

|dőszakokat szintén az ,,X, Melléklet
részletezi;

(d) biztosÍtja továbbá, hogy a Budapest 2024
Nonprofit ärt. részére díjmentes, nem
kizáró|agos hozzáférést enged a

Földteriiletekhez a helyszíni előkészítő
munká|atok e|végzéséhez szükséges nem
kizáró|agos időszakokban (,,Nem

Kizárólagos Használati ldőszalť,);

(e) minden sziikséges intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy ô ,B,,
Me||ék|etben csato|t úgynevezett,,Tiszta
He|yszín Mellék|eť feltéte|ei
maradékta|anul teljesĺi|jenek a
Fö|dterü|etek használata során; továbbá

(f) kötelezettséget vá||a| arra, hogy
amennyiben a Fö|dterületek tu|ajdonjoga
vagy üzeme|tetésének feltételei a
Kizárólagos Használati ldőszakok
kezdőnapjait
megváltoznának,
kötelezettségvá|lalás

megelőzően
a jelen

valamennyi

ln the name and on beha|f of Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zártkiirűen Műkiidő
Részvénytárcaság: / A Maryar Nemzeti Vagryonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

TT?: i.1 
ni'Jľ::l:: 
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fe|téte|e a leendő tu|ajdonos(ok)ral
üzeme|tető(k)re szá|| át az érintett
ingatlanok tekintetében, és rájuk nézve
kötelező érvénnyel bír.

A je|en kČitelezettségvá|la|ás csak abban az
esetben hatályos, ha Budapest kapja meg a
Játékok rendezésének jogát.

Kelt: BudapesĘ 2016. szeptember 30.

Tiszteletteĺ:

Gyáfrás Sándor
Board Member / igazgatőságitag

a/
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# Cluster Plot number
Ownership
structure

Non-exclusive Use Period Exclusive Use Perlod

1.
Media Village -

Józsefváros
8p.,38818/43 ut ApÍi| 1, 2023 - Apĺ|| !, 2oz4 Aprll 1, 2024 - oct 31, 2024

t, OlympicVillage Bp.,38055 ut August L,2O22- August 1, 2023 August L,2023 -January 7,20?'5

3. OlympicVitlage Bp.,3806ť1 7lt August 7, 2022 - August 7, ZO23 August \2A23 -January L,20fs
4. Olympic Village 8p.,38061/2 yt August I,2022- August 1, 2023 August 7,2423 -January 1.,ZOZ5

Olympic Village Bp.,38080/1 tlt August t, 2022 - August 1, 2023 August 7,2023 -January L,ZA25

6. Olympic Village 8p.,38086/13 tĺL August L,2022- August 1, 2023 August L,2023 -January \ZAZ5
7. o|ympĺc Vĺl|age B;p.,38086122 tlt August t,ZOfz- August 1., 2023 August 1, 2023 -January 1,2.025

8- o|ympic VĺlIage 8p.,38086/30 7/7 August t,2022- August L, 2023 August t,?023 -January L,ZO25

9. Olympic Park 8p.,38086/78 63831t47473 Apľi| 1, 2023 . ApÍi| t,fozĄ Aprl| 1, 2024. oct 3ą 2024

10. Olympic Park Bp.,209991 Ll7 Apri| 1' 2023 . ApÍi| 1'' 2ozĄ Aprif 1, 2024 - oc1..3l,f0f4

11. Olympic Park Bp.,2O9992lt tĺL April 1, 2023 - Aprll!,f024 Aprll ! 2024 - Oct 30, 2024

t2. Olympic Park 8p.,?;0999213 Lĺt April 1, 2023 - April l" 2024 April 1, 2024 - Oct 30, 2024

13. o|ympic Paĺk 8,p,,2O999912 u! Apriĺ 1, 2023 - Apĺ|| 1.,2024 April 1, 2024 - Oct 30, 2024

t4. Olympic Park 8p.,210002 LlL April 1, 2023 - April 1, 2024 April I, 2024 - Oct 30, 2024

15. Olympic Park 8p,,210003 Lĺ! April t 2023 - April t, 2024 April 1, 2024 - Oct 30, 2024

AppendixA
Affested Lands of the State of Hungary, where MNV Zrt. exercises the rights of the owner:

,,A,, Me|lék]et

A Magyar Állam tu|ajdonában |évő, érintett Földterületek, melyek esetében az MNV zrt. gyakorolja a tulajdonosijogokat:

/:r

t"/ ')"

# Klaszter Helyraizi szám
Tulajdoni
hánvad

Nem kizárólagos haszná|ati időszak Kĺráró|agos használatĺ időszak

1.
Média Fa|u -
Józsefuáros

8p.,38818/43 tĺt 2023. áprĺ|is 1' -2024. ápriIis 1. 2024. ápri|is 1. - 2024. október 31.

f. o|ĺmpiai Falu 8p.,38055 u7 2O2,2, augusztus 1. - 2023. augusztus 1. 2023. auguszlus 1. - 2025. január 1.

3. OlimpiaiFalu 8p.,38061/l tl7 2O2f. augusztus 1. - 2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025. január 1.

4. OlimpiaiFalu Bp.,3806ť2 7ĺ7 2022. augusztus 1. - 2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025. januáľ 1.

5. Olimplal Falu Bp.,38080/1 !7 2022. augusztus 1. -2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025. január 1.

6. olimpĺai Falu Bp.,38086/13 Ĺl7 2022. augusztus 1. - 2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025. január 1.

7. OlimpiaiFalu 8p.,38086/22 tlt 2022. augusztus 1. - 2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025' január 1.

8. Olimpiai Falu 8p.,38085/30 1ĺ7 2022. augusztus 1- - 2023. augusztus 1. 2023. augusztus 1. - 2025. január 1.

9. Olimpiai Park 8p.,38086/78 63831747473 2023. áprl|is 1..2024. ápri|is 1 2024. ápr||is 1. - 2024. október 30.

10. Olimoiai Park 8p.,209991 tlt 2023. április t.-2024, április ].. 2024' ápri|is t, -2024. október 30.

11. ollmpialPark Bp,,f0999flL tlt 2023. ápri|Ís 7.-2024. áprilÍs 1. 2024. ápr|lis 1. - 2024' október 30.

t2. olimpiaiPark Bp.,20999213 7lL 2023. ápri|is t.-2024' április 1' 2024. ápŕi|is x. .2024. okóber 30.

13. oĺimpiaiPark B,p.,20999912 !Ĺ 2023' ápri|is 7.-2024' április 1' 2024. ápľi|is I. -2024' október 30.

!4. o|impĺaiPark Bp,,210002 tlt 2023. ápri|is 1. - 2024. ápri|is 1' 2024. áori|is l,-zo24, október30.

15. Olimpiai Park 8p.,210003 Ul 2023. ápri|is t'-2024. április 1, 2024. ápri|is 1. - 2024. október 30'
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Appendix B

Clean Venue Appendĺx

As part of the guarantees submitted to the

lnternational Ölympĺc Committee ("loť,)
granting the organĺsing Committee of the

Games ('ocoG")l the right to use the land

{"Venue") in the period leading up to and

during the Olympic Games and Paralympic

(where applicable) Games ("Games"), Budapest

2024 Nonprofit Zrt. must ensure that for each

proposed Venues, the following terms and

condítions are agreed to by the owner (.,Venue

Owner").

1. Sĺgnage

The Venue Owner grants the OCOG the right to

have:

o exclusive use of all indoor and outdoor
sĺgnage at the Venues as we|[ as signage in
areas adjacent thereto and under the
control of the Venue Owner;

o exclusive control of all Venue naming
rights and signage (including but not
limited to the right to re-brand or cover
existing signage). The undersigned further
undertakes to comp|y with the loťs
requirements related to naming rights
(including rules related to the treatment
of non-commercial names, names of
individuals, and commercial or corporate
names) for Venues used ín the Games of
the Olympiad from the date of election of
the Host City to the conclusion of the
Paraĺympic Games.

2. Retailing and concessions

The Venue Owner grants the OCOG the right to:

,,B,, Melléklet

Tiszta Helyszín Mel|ék|et

A játékok szervezőbizottságának (,,Játékok

Szervezćíbizottsága,, )' helyszÍnhasználati

jogáró| szó|o, a Nemzetközi o|impiai Bizottság

(,,NoB") számára eljuttatott garanciák

részeként, az o|impiai és Para|ĺmpiaĺ

(amennyiben releváns) Játékok ĺdőtartama és

az azt megelőző időszak (,,Játékoľ) során, a

Budapest zaz4 Nonprofit zÍt. kĺjte|es

biztosĺtani, hogy minden javasolt földterülette|

(,,Helyszín,,) kapcsolatban a tulajdonos
(,,Helyszíntulajdonos,,) e|fogadja és vál|alja a

következő feltételeket.

1. JeIzéstK

A He|yszíntulajdonos felhata|mazása a|apján a

Játéko k Szervező bizottsáBa jogosu It:

r a He|yszínen és az azt köriilvevő - a

He|yszíntulajdonos e||enőrzése a|att álló -

terü|eteken található, kü|- és beltéri
je|zések kĺzárólagos használatára;

r kizáró|agos rende|kezésre a He|yszĺn

nevével kapcso|atos jogokról és
je|zésekről (ideértve - de nem kizáró|ag. a

meg|évő je|zések |efedését, átalakítását).
Alu|írott továbbá vá|lalja, hogy e|eget tesz
a NoB névhaszná|ati jogokró| (ideértve a
nem kereskedelmi nevekkel,
magánszemélyek nevével, kereskedelmi
vagy vá|la|ati e|nevezésekkel kapcsolatos
rende|kezéseket) szóló kovetelményeinek
a Helyszínekhez kötődően, a rendező
város kinevezésének dátumától a

Paralimpiai Játékok befejezésének
dátumáig.

2. KĺskereskedeIem és koncesszíó

A He|yszíntu|ajdonos fe|hatalmazása a|apján a

Játékok Szervezőbizottsága jogosult:

] upontheelecĺionoŕBudapestasHostcityfortheoames,Budapest2024NonpÍofitzrt.wĺ|lbeĺesponsib|eforo'ganĺzingtheGamesas
the oCo6. / Budapest rendező várossá va|ó kivá|asztása esetén a Budapest 2oz4 Nonprofit zrt' a Játékok Szervezőbizottságaként fe|e|ős a

Játékok szeĺvezéséért.

{,

/3

.lt
-/ ::r ,.,i

it'



. be the sole and exclusive manager and
operator of merchandise retail outlets and
food/beverage concessions at the Venue;

o sell Olympic merchandise at retail outlets
and food/beverage concessions servĺces,
facilities and outlets;

. access all merchandise retaíl out|ets as
well as food and beverage products in the
Venue;

. use staff of its choĺce and dress such staff
ĺn unÍforms of ĺts choice to operate the
merchandise retail outlets and
food/beverage co ncessio ns;

3. Ticketine and hospitalitv

The Venue Owner grants the OCOG the

exc|usĺve right to:

. manage and selltickets and hospitality in
relation to the Games for the Venue;

. manage and sell suites and specialty
seats in relation to the Games for the
Venue.

o Throughout the term of the lease
agreement, the Venue Owner shall not
subject the oCoG to any taxes or parkĺng
charges at the Venue in relation to the
sale of the aforementioned.

4. Broadęasting and Sponsorship

Throughout the term of the lease agreement

the Venue Owner aBrees that the IOC and/or

the OCOG has the exclusive right to sell

broadcast, sponsorship or any other

multimedia rights in relation to the Olympic

Games being held at the Venue.

5. Exclusive use of Olvmpic Marketing
Partnerď products

o a kiskereskede|mi egységek és éte|/ita|
értékesítő koncessziók egyedtili és
kĺzárólagos igazgatására, üzemeltetésére
a Heĺyszínen;

. az olimpiai áľuk értékesítésére
kiskereskede|mi egységekben és éte|/ital
koncessziókban, |étesítményekben,
üzletekben;

. a He|yszínen ta|álható kĺskereskedeImĺ
üzIetekhez, valamint az é|elmiszeripari
termékekhez és ita|okhoz va|ó
hozzáférésre;

. az á|ta|a meghatározott munkaruházatot
viselő és kivá|asztott szemé|yzetet
a|ka|mazni a kiskereskedetmi üz|etek és
étel/itaI koncessziók kĺszo|gá|ására.

3. Jegvértékesítés és vendéglátás

A Helyszíntu|ajdonos kizáró|agos jogot biztosít a

Játékok Szeruezőbizottsága számá ra:

. a Játékokkal kapcso|atos helyszíni
jegyértékesítés és vendéglátás fo|ötti
rendelkezésre;

r a Játékokhoz kapcsolódóan a Helyszínen
kieme|t helyek, he|yiségek fölötti
rende| kezésre, azo k értékesítésére.

o A bérleti szerződés ĺdőtartaĺna alatt a

He|yszíntu|ajdonos nem kötelezheti a

Játékok Szervezőbizottságát semmifé|e
adó vagy parkolási díj fizetésére a
He|yszínen a korábban fe|soro|t téte|ek
értékesítéséveI ka pcso |atosa n.

4. KĺjzvetÍtés és szponzoráció

A bér|etí szerződés időtartama a|att a

He|yszíntulajdonos tudomásu| veszi, hogy a

NoB és/vagy a Játékok Szervezőbízottsága

kizáró|agos jogot formá| a közvetítés,

szponzoráció vagy egyéb multimédiás jogok

értékesítésére a He|yszínen megrendezésre

kerü|ő Játékokhoz kötődően.

5. Az oĺimpiai marketing . partnerek

termékeinek kĺzáró|aeqp- használata

5 ,i/
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The Venue Owner agrees that the OCOG shall

have the rĺght to exc|usive|y use products and

services of Olympic Games marketing partners

at the Venue (and re-brand existíng pľoducts

and services, to the extent necessary to respect

the exclusive rights granted to Olympic

sponsors), including but not limited to the

to llowing product categories:

. payment systems (including but not
|ĺmĺted to credit card acceptance,
automated teller machines (ATMs) and
telephone payment systems) in relation to
all sales occurring at the Venue related to
the Olympic Games;

r non-aIcoho|ĺc and a|coholíc beverages;

r audio-visual equipment including but not
limited to video boards and speakers;

r timing, scoring and on-venue results
equipment including but not limited to
scoreboards.

6. No use of Olvmpic marks

The Venue Owner agrees that, at no time, shalt

it have the right to use any o|ympĺc marks,

symbols, terminology or derivatives thereof.

7. Brand protection and anti-ambush
assistance

Throughout the term of the lease agreement

the Venue Owner agrees to assist the OCOG to

combat attempts of ambush marketing by

advertisers at the Venue who are not Olympic

sponsors but develop advertisements for use at

the Venue that may, implicitly, suggest that

they are sponsors ofthe Games.

A Helyszíntu|ajdonos tudomásu| veszi, hogy a

Játékok Szervezőbizottsága jogosu|t a Játékok

marketing partnerei termékeinek és

szolgáltatásainak kizáró|agos használatára a

Helyszínen (va|amint a meg|évő termékek és

szo|gá|tatások arcu|atának újratervezésére az

olimpiai szponzorok kizárólagos jogainak

biztosításához szükséges mértékben) ideértve -

de nem kizáró|ag

termékkategórĺákat:

- a következő

o fizetési rendszerek [ideéńve, de nem
kizá rólag a bankkártya-e|fogadó rendszert,
a készpénz automatákat (ATM.eket) és a
telefonos fizetési rendszereket] az összes

a He|yszínen, a Játékokka| kapcsolatban
fe|merü|ő értékesítésse| kapcsolatban;

o alkohoĺmentes és a|koho|os ita|ok;

l audio-vizuá|is eszközok. ideértve, de nem
kizáró|ag - kivetÍtők, hangszórók;

o ĺdőmérő, pontozási és eredményjelző
he|yszíni berendezések - ideértve, de neľn

kizáró|ag - eredményje|ző kivetítők.

6. o|impiai ielek haszná|atának tilalma

A Helyszíntu|ajdonos tudomásul veszi, hogy az

olimpĺai védjegyet szimbó|umok, termino|ógia

és az ezeket tarta|mazó elemek haszná|atára

nem jogosult.

7. Márkavédelem és etikát|an haszonszerzés
eIkerü|ésében való közreműködés

A bér|eti szerződés időtartama a|att a

Helyszíntu|ajdonos váIla|ja, hogy támogatja a

Játékok Szeruezőbizottságának azon

ĺntézkedéseit, me|yek az olyan szponzorok

etikát|an haszonszerzésre irányuló rek|ám- és

marketing tevékenysége e|len irányulnat akik

nem tartoznak a Játékok hivatalos szponzorai

közé, a He|yszínen fo|ytatott marketing

tevékenységükkel mégis ezt próbá ljá k suga l|ni.
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