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NonprofitZrt.
GaluutcaI6.,
H-1027 Budapest,
Hungaľy

Budapest 2024 NonproťltZrt.

Budapest 2024

Subject: Letter of Support
Media Village

]ozsĺrv nęos

Gaĺuutcat6.,

H-I027 Budapest,
Magyarcrszág

_ Józsefuáros Tárgy:

Támogató
Médiafalu

Dear Mr Chief Executive Officer.

Levél

Józsefuarosi

Tisztelt Y ezéngazgató úr!

Budapest Capital district VIil Budapest
Municipality
of
Jĺózsefváros Józsefváľosi
(..Municĺpality'') is honoured to provide its
support for the Budapest bid to host the
2024 Olympic and Paralympic Games
(..Bĺd'').

VilI.

Főváľos

keľület

onkormányzata

(,,onkoľmányzat,,)

szálmära

megtiszteltetés, hogy felajanlhatja
tźmogatźsáta 2024-es olimpiai és
Paralimpiai Játékok megrendezésének
p źůyázatźÍ(,,P áůy ánat'')

ill etĺĺen.

1. As the authońsed ľepresentative of 1. Az onkormányzat képviseletére
the Municipality, I hereby conÍirm that the jogosult személyként ezennel megeľősítem,
Municipality suppoľts the delivery of hogy

az

onkoľmányzat tźmogatja a

Józsefuáros Media Village, in accoľdance
with the Bid and that the Municipality is

Józsefuiĺrosi Médiafalu Pá|yázatnak

bodies

a

ready to cooperate with the
ľesponsible foľ the delivery.

2.

Fuľthermore,

aware of the following:

(Đ

the Municipality

megfelelő megvalósítását, valamint, hogy az

onkormányzat

kész együttmúkcidni

megvalósításért felelős szervekkel.

is

the propeľties, specified in Appendĺx
No. 1 (..Pľoperties'') of this letter of
support (..Letteľ of Suppoľt'') ate
identified as the location for
construction of Media Village

Józsefuáros proposed for use during the
2024 Olympic and Paralympic Games

2.

Továbbá az

tudomással bír az alábbiakról

(Đ a jelen

onkormányzat
:

támogatő levél (,,Támogatĺí

Levél'') 1. számú mellékletében
megltattrozott

ingatlanok

(,,Ingatlanok") a 2024-es Budapesti
olimpiai és Paralimpiai Játékok és a
hozzájuk kapcsolódó pľóbaversenyek
(,,Játékok'') idej én hasznźiatba veendő
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Médiafalu-Józsefuĺáľosfelépítésének

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

(ii)

the

MNV Zrt.

guaranteed the use of the

certain lands owned by the State of
Hungary (including plot number
Budapest, 38818/43) at no cost to

helyszínéül lettek kijelölve.

(iĐ

a

tulajdonjogának Magyar Allamľa
történő źltruházástra legkésőbb 2018.
szeptember 30. ĺapjáíg,amennýben

Budapest nyeri a Játékok rendezésének
gar anciavá|laló nýlatk ozatokat
a 2. szźĺrlímelléklet tarta|mazza).

jo gát (a

No.2.)

in

Media

Village-Józsefuáros,
accommodation units would be
constructed, enough for a minimum of
3,500 (hat is three thousand five
hundľed) persons' in accordance with
the conditions determined in the Bid.

Magyat Átum

tulajdonában ál1ó, egyes megllatározott
ingatlanokra (ideértve
Budapest,
38818/43 hrsz-ú ingatlant), díjmentes
igénybevételilehetőséget biztositott a
Budapest 2024 NonproťĺtZrt. részérea
Játékok
előkészítéséreés
lebonyolítására. A ve.v Zrt., mínt a
Budapest, 38818142 hľsz-úingatlan
tulajdonosa írásbeli garanciźúvźů|a|ta

Budapest 2024 Nonproťlt Zrt. foľ the
prepaľation and for the conduct of the
Games. The MAV 2rt, as the owner of
the land located Budapest, 38818/42
plot number signed a guarantee in
which the MAV Zrt. will transfer the
ownership of thę land to the State of
Hungary for the construction of the
proposed Games venue by no later than
30 September 2018., if Budapest had
been elected to host the Games (the
guarantees are attached as Appendix

(iii)

az MNV Zrt. a

(iii)

a

Médiafalu-Józsefuárosban legalább
3.500 (azaz htromezer-otszáz) fő
számára elegendő szálláshely kerülne
kialakításra
a
Pá|yázatban
me ghatár o zott feltétel ek sz erint.

Place and date:

Kelt:

Yours sincerely,

Tisztelettel:

Capital distľict VIII Municipality of Jĺózsefváros:
/Budapest Főváros YIII. keľület Józsefváľosĺ Onkormányzatnevében és képviseletében:
In the name and on behalf of Budapest

Dr. Kocsis Máté
Mayor / polgármesteľ

|082 Budapest,Baros u.63-67..Te|eíon: 06

|4592|@.

E-mai|: polgarmester@jozseívaros.hu.

www.jozsefuaros.
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Appendix No.

1

ot Józsetváros Medta V

rdentrtied tor the delr
4
fr

Ownership

Owner

Plot numbeľ

Clusteľ

stľuctuľe

MÁV Magyaľ Á|hmvasutak
1087
1

Budapest,
388t8/42

1087
2.

Budapest,
38818/43

Záľtköľĺien Mĺiködó

Részvénytáľsaság(sęat: 1087
Budapest, Könyves Kálmán 1oĺ.
5 4 -

U1

Józsefuáĺos Media Village

|ĺ|

Józsefilaros Media Village

Company Registration
No.: 01-10-042272\

60. ;

State of Hungary fbody
exercising the rights ofthe ownęr:
Magyaľ Nemzeti Vagyonkezelő

Záľtköľĺĺen Működő

Részvénytársaság (seat: l l33
Budapest, Pozsoný ti 56.;

Company Registration No.: 01-

l0-04s784)l

1. számú Me|lék|et

A Józsefuárosi MédiaÍalu mesvalisítására
#

He|yľajzi

lölt

Tulajdoni

Tulajdonos

szám

Klaszteľ

hánvad

ľrĺÁvľĺagyaľÁ|lamvasutak
1087
I

Budapest,

388|8ĺ42

Záľtköľűen Múködő

Részvénytársaság (székfiely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán
|st. 54-60.; cégegyzékszám: 0l-

t/1

Józsefilárosi Méđiafalu

UI

Józsefuáľosi Médiafalu

10-042272)

Magyaľ Á||am [tulajdonosi
joggyakorló: Magyaľ Nemzeti
1087
2.

Budapest,
38818/43

Vagyonkezelő Záľtkörĺien
Részvénytáľsaság

M{i ködó

(székhely: l 133 Budapest,
Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszäm:

0l-r0-045784)t

|082 Budapest, Baros u.63_67'. Te|eíon: 06

|

Ą5g2

l00 .

E-mai|: po|garmestet@jozseívaros.

hu . wwwjozs eÍva.ros'hu
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Appendĺx No. 2

The land use guarantees, signed by

the

owners of the Properties:

|082 Budapest, Baross u' 63_67

'.

Az

2. számű Melléklet

Ingatlanok tulajdonosai

fol dhasznál ati gar

Telefon:

06

|

45g

2|@ .

áIta|

a|áírt

anciák:

E-mai|: po|garmesteĺ@jozseívaros.

hu . www.jozsefuaros.
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ELNöK.VEzÉnlełzoĺľo

Thomas Bach
President of the lnternatĺonal olympic
Committee

Thomas Bach

Chäteau de Vidy

Chäteau de Vidy

c.P.356

c.P.356

CH-1007 Lausanne

Switzerland

CH-1007 Lausanne
Svájc

Subject: Land use guarantee -Additional venue

Tárgy: Földhaszná|ati

Dear Mr. President,

Tisztelt Elnök Úr!

MÁV Magyar

A MÁV

Budapest, Könyves Ká|mán krt. 54-60.; Company
Registration No. : 01-10.0 42f7 2; the,,owneŕ) is

cégjegyzékszám:o1-1o-o42272;

Míiködő

Á||amvasutak Zártkörűen
Részvénytársaság (seat: 1087

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

As the authorised representatĺve of the owner, l
hereby confirm that the Owner is the registered
exclusive owner of the land located at 1087
Budapest, 388t&l42 hrsz. (the "Land"). l further
confirm that the Owner:

a Nemzetközi

o|impiai Bizottság e|nĺjke

garancia

Ál|andó

helyszín

Magyar Á|lamvasutak Zártkiirűen

Műki'dő Részvénytársaság (székhe|y: Lo87
Budapest, Könyves Ká|mán krt. 54-60.;
a

,,Tulaidonos,,) megtiszte|tetésnek tekinti, hogy
te|jes támogatásáró| biztosíthatja Budapest
2o24-es o|impiai és Para|impiai Játékok
megrendezésére vonatkozó pályázatát.

A

Tulajdonos képviseletére jogosu|t

személyként, ezenneI megerősítem, hogy a
Tu|ajdonos a 1087 Budapest, 388L8ĺ42 hrsz.-ú

földterü|et

(a

,,Földterület,,) bejegyzett,
kĺzáró|agos tu|ajdonosa. Továbbá megerősítem
a következőket: a Tulaidonos

MÁV MAGYAR ÁLLAMVAsUTAK

zÁnĺronÚEN MI]KÖDÖ nÉszvÉNYľÁRsAsÁG

1

087 Budapest, Könyves Ká|mán körút 54.60. . Te|efon:

(1) 351 51 77
A Fővárosi Ttjrvényszék Cégbírósága cG. 01-10042272

.

Fax: (1) 352 15 60

.f
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(a)

acknowledges that the Land is identified
as the location for construction of a new
venue proposed for use during the 2024

(a)

of

Zof4-es budapesti o|impiai

és
hozzájuk
(a

,,,átékok,,) idején használatba veendő új
he|yszĺnéü|
|étesítményfe|építésének

lett kijeltilve;

wĺ|l transfer the ownership of the Land

State

Fö|dterĺi|et a

kapcso|ódó próbaversenyek

Events (the "Games");

to the

a

Para|impiai Játékok és a

Olympic and Paralympic Games in
Budapest, including the relevant Test

(b)

tudomásul veszi, hogy

Hungary

for

(b)

the

construction of the proposed Games
venue by no later than 30 September

a FtjldterÜlet tu|ajdonjogát átruházza a
Magyar Á|lamra a Játékok javaso|t
he|yszÍnének megépítésecéljából,
|egkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig.

2018.
This guarantee is conditional upon the selection
of Budapest as Host City of the Games.

A jelen

köte|ezettségvá||a|ás csak abban az
esetben hatályos, 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 Ilona
Chairman-Chief Executive officer / eInök-vezérigazgató

ľvlÁv magya

r Á||a mvasuta k

ZártkörÍíen

M

űkiidő Részvénytá rsaság

MÁV MAGYAR ÁLLAMVAsUTAK
zÁnľrcÖnŰEN MŰKtDo nÉszvÉNYTÁRsAsÁG

í087 Budapest, Könyves Ká|mán körut 54-60. . Te|efon:

(1|

35Ĺ5L77.

A FőváÍosi TörvénYszék cégbírósága cG. 01.10042272

tax: (1) 352 15 60
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Thomas Bach
Presĺdent of the lnternationaI o|ympic
Committee

Thomas Bach

Chäteau de Vidy
CH-1007 Lausanne

Cháteau de Vĺdy
c.P. 356
CH-1007 Lausanne

Switzerland

Svájc

a Nemzetközi

c.P.356

Subject: Land use guarantee

olimpiai Bizottság e|nöke

Tárgy: Foldhaszná|ati garancia

- Addĺtional Venue

.

Állandó

helyszín

Dear Mr. President,

Tiszteĺt Elnök Úr!

Magyar Nemzetĺ Vagyonkeze|ő Zártkörííen A Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zártkörűen
M'Íködő Részvénytársaság (seat: 11.33 Műki'dő Részvénytársaság (székhe|y: 1133
Budapest, Pozsonyi út 56.; Company Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01Registration No.: 01-10{45784; "MNV Zrt."} is Io-aa5784; az,,MNV Zrt.,,) megtiszte|tetésnek
honoured to provide its complete support for tekinti, hogy teĺjes támogatásáróI biztosíthatja
the Budapest bĺd to host the 2024 olympic and Budapest 2024.es olimpiai és Paralĺmpiaĺ
Játékok megrendezésére vonatkozó pá|yázatát.

Paralympic Games.

As the authorised representative of MNV Zrt.,
hereby confÍrm that MNV Zrt' exercises the
rights of the owner concerning the lands owned
by the State of Hungary (in a ratio, determined
in Appendix A) and described in Appendĺx A to
thĺs guarantee {the ..Lands',). l further confĺrm
that MNV Zrt.:
I

Az MNV Zrt. képvise|etére jogosu|t szemé|yként,
ezennel megerősítem, hogy az MNV Zrt. a jelen

köte|ezettségválla|ás ,,ť me||ék|etében
megjelölt, a Magyar Á||am - ,,A,, me|lékletben
meghatározott hányadú

-

tulajdonában |évő

fĺildte rülete k (a ., Földterületek,,

tulajdonosi jogok

megerősítem a következőket:

{a}

acknowledges

that the Lands

are

(a)

ídentifĺedas the |ocation for construction

(b)

wi|| provide the Lands to a thĺrd person
or organization, appointed by the State

cost to Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
(seat: 1027 Budapest, Ganz utca 16.;
Company Registration No.: 0L-100487241 for the preparation for and
conduct of the Games, for the exclusĺve
use periods (.,Exclusive Use Peľiod,,); the
Exclusive Use Periods related to the

2o24-es budapesti o|impiai

és a

és
hozzájuk
(a

,,Játékoľ,) idején használatba veendő új
he|yszínéü|
|étesítményekfe|építésének
lettek kijelolve;

(b)

biztosÍtja, hogy a Fti|dterÜ|eteken a
Magyar Állam á|tal kije|o|t harmadik
személy, vagy szervezet a Játékok

javasolt he|yszíneit megépítse;

proposed Gamesvenues;
guarantees the use of the Lands, at no

Továbbá

az MNV Zrt.

kapcsolódó próbaversenyek

of Hungary for the construction of the

(c)

ntetében a

tudomásu| veszĺ, hogy a Fiildterületek a

Para|impiai Játékok

of new venued proposed foľ use during
the 2o24 olympic and ParaĺympĺcGames
in Budapest, includĺng the relevant Test
Events (the "Games");

) teki

gyakor|ója.

(c)

biztosÍtja, hogy a Budapest 2:oz4
Nonprofit zľt. (székhe|yz to27 Budapest,
Ganz utca 16.; cégiegyzékszám: 01.-1G
048724\ dĺjmentesen igénybe veheti a
Fo|dterü|eteket a Játékok e|őkészítéséhez
és lebonyolĺtásához szükséges kizárólagos

haszná|atí időszakokban (,,Kizárólagos
HasznáIatĺ ldőszak'); a Földterületekre

vonatkozó Kizáró|agos

Használati
,,

,.',,.

{-.r, ,,,, .,"

!./

/(t)7

tdőszakokat szintén az

Lands are also detailed in Appendix A;

részIetezi;

(d)

(d)

furthermore, guarantees non-exclusive
access to the Lands, at no cost to
Budapest 2024 Nonprofit Zrt. for the
preparation for the Gameą for the non.
exclusive use periods ("Non-Exclusive

biztosÍtja továbbá, hogy a Budapest 2024
Nonprofit 7rt. részéredíjmentes, nem
a

Fö|dterĹi|etekhez a helyszíni előkészítő
munkálatok e|végzéséhezszükséges nem

kizáró|agos időszakokban

(,,Nem

Kizárólagos Használati ldőszak,,);

(e)

will grant all rights and take all actions as
required to ensure that the terms of the

.,Clean Venue Appendiť,, attached as
Appendix B, are fully respected during

minden szükséges intézkedéstmegtesz
,B',

annak érdekében, hogy ô

Mel|ék|etben csato|t úgynevezett,,Tiszta
Helyszín Mellék|et,, feltéte|ei

maradékta|anu] teljesii|jenek

the use ofthe Lands; and

(f)

Me||ék|et

kizáró|agos hozzáférést enged

Use Period");

(e)

,,N,

a

Fii|dterü|etek használata során; továbbá

(f)

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
will be transferred to and fully binding
upon the future owner(s)/operator(s)
concerning the relevant Lands.

kĺite|ezettséget vá||a|

arra,

hogy

amennyiben a Fö|dterületek tu|ajdonioga

Vagy üzeme|tetésének feltéte]ei a
Kizárólagos Haszná|ati ldőszakok
kezdőnapiait
megváltoznának,
kötelezettséryá|Ialás

fe|tétele a leendő
üzeme|tető(k)re szá||

a

mege|őzően

jelen
valamennyi
tu|ajdonos(ok)ral

át az

érintett
és
rájuk
nézve
ingatlanok tekintetében,
kötelező érvénnye|bír.

This guarantee is conditional upon the

selection

ofBudapestasHostCityoftheGames.

A

je|en köte|ezettséwá|la|ás csak abban az

esetben hatá|yos, ha Budapest kapja meg a

Játé kok rendezésének jogát.

Place and date:
Budapest, 30 September 2Ot6

Kelt: BudapesL 2016. szeptember 30.

Yours sincerely,

Tisztelettel:

ln the name and on behalf of Magyar Nemzeti Varyonkeze|ő Zártkörűen Mííkiidő
Részvénytárcaság: / A Mag;yar Nemzeti Vagryonkezelő Zártkörűen Mííkiidő Részvénytársaság
nevében és képvise|etében:

,('.eĄ\
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dr. Lakner Zsuzsa

Authorized Employee / képviseletre jogosu|t

ř |

}víĺĺ;vnĺNIlrz.rľl

lVł,cru.ĺxrz-t'růZtr

Gyáfrás Sándor
Board Member / igazgatőságitag

munkavá||a|ó
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AppendixA
Affected Lands of the State of Hungary where MNV Zrt. exercises the rights of the owner:
Ownership

Exclusive Use Perlod

Non-exclusive Use Period

#

Cluster

Plot number

1.

Media VillageJózsefuáros

8p.,38818/43

7lt

Apři| 1, 2023 - Apĺ|| 7, 2a24

2,

Olympic Village

8p.,38055

7/!

August L,2022- August 1, 2023

August t,ZO23 -January 7,2025

5,

OlympicVillage

Bp.,38061/1

7h

Olympic Village

Bp.,38o6Ĺlf

August t, 2OZ2 - August 7, ZO23
August t, 2022 - August 7, 2023

August t,ZOZ3 -January L,2025

4.
J.

Olympic Village

8p.,38080/1

6.

Olympic Village

8p.,38086/13

tĺt

7.

olympĺc Village

Bp.,38O8BlŁf

uL

August t, ?OZ2

8.

Olympic Village

8p.,38086/30

1/7

August

9.

Olympic Park

Bp..38086ź8

63831t47473

10.

Olympic Park

Bp.,209991

v7

11.

Olympic Park

8p.,209992/1

tz.

o|ympic Paľk

8p.,209992/3

tlt
th

13.

Olympic Park

Bp.,2O999912

14.

Olympic Park

15.

Olympic Park

structure

łt

tl]'

Aprll 1,2024 -

oct3t,2024

August 7,f023 -January L,ZO25

August 7, 2422

t,2Of2-

AuEust 1, 2023

August 7,2A23 -January 1,2025

August

August 1, 2023

t,2Of2-

August 1, 2023

August Ĺ,fo23 -January t,2025
August l. 2023 -January 7,2:025

August 1, 2023

August l,ZO23 -January L,ZO25

April

1,

2023

-

Ap(il L,2of4

Apr|] 1,

2024. oď' 3a, 2024

oď3a,2of4

Aprll 1, 2023 - April 1, 2024

April 1, 2024.

April 1, 2023 - April 1, 2024

Aprí| 1, 2024 - oct 30,2024

April

1,

2023 - Aprll 1, 2024

April 1, 2024 - Oct 30, 2024

tl7

April

1,

2023 - April 1, 2024

April

8p.,210002

LIL

Aprif 1, 2023 - April 1,2024

Apri| 1, 2024.

8p.,210003

1ĺt

April 1,2023 - Äpri|t,2o?4

Apŕi| 1, 2024. oct 30, 2024

!

202a. oĹt.3o,2o24

oď'30,z024

,,ť'Me|léklet
A Magyar Á||am tu|ajdonában lévő, érĺntett Fö|dterü|etek, melyek esetében az MNV zrt. gyakorolja a tulaldonosi jogokat:
#

1.

Klaszter

Média Fa|u
Józsefuáros

Helyraizl szám

-

Tulajdoni
hánvad

Bp.,38818/43

tĺt
ut

z.

olímpiai Falu

8p.,38055

5.

OlimpiaiFalu

8p.,38051/1

tĺt

4.

OlimpiaiFalu

8p.,3806V2

717

5.

olimpial Falu

8p.,38080/1

u7

6.

Olimpiai Falu

Bp.,38086/13

7.

OlimpiaiFalu

Bp.,38086/22

!7
tlt

Nem kizárólagos haszná|ati időszak

Kizáró|agos használati időszak

2023. ápľi|ĺs !,-?.024. ápriIis 1.

2024' ápri|is 7.-2024. október 31.

2O2f. augusztus 1. 2022. augusztus 1. 2022. augusztus 1. 2022. augusztus 1. 2022. augusztus 1. 2022. augusztus 1- 2022. augusztus 1.

-

2025. január 1.

2023' augusztus 1.

1. -

2025. január 1.

2025. január 1.

-

2025. január 1.

2023. augusztus 1.

2023. augusztus 1.

2023. augusztus 1.

2023. augusztus 1. _ 2025. január 1'

2023. augusztus 1.
2023. eugusztus

1..

2023. augusztus

2023. augusztus 1.

2023. augusztus

2023. augusztus 1.

2023. augusztus 1. _ 2025' január 1'

2023. augusztus 1.

2o23. augusztus 1.

1'.

2025. január 1.

8.

OlimpiaiFalu

Bp.,38086/30

7ĺ7

9.

Olimplai Park

8p.,38086/78

6383ĺ747473

1'

2024. ápľ||is t. - 2oz4. október 30.

10.

olimoiai Park

8p.,209991

111

2023. ápritĺs L..2024. április 1.

2024. április I. -zoz4. október 30.

11.

OlimpialPark

Bp.,2O9992lL

717

2023. áprilĺs 1..2024. ápđlis 1.

2024. ápr|lis L, -2024. október 30.

72.

o|ĺmpiaiPark

8p.,209992/3

13.

olimoíai Park

Blp.,2O999912

74.

olimpíaiPark

Bp,,210002

tĺt

15,

Olimpiai Park

8p.,210003

LĺL

ýr

!t

2023. április

t.-2of4. április

2023. április

t.-zof4.

2023. április

I.-2024. április

ápri|is 1'
1.

2024. ápriIis t. - 2024, október 30.
2024. ápri|is Ĺ. -2024, október 30.

L,.2a24, október 30.

2023. ápri|is 1..- 2oz4. ápri|is 1.

2024. április

2023. ápri|is 7. -2oz4. április 1.

2024. április 1' .2024. október 30'

q^J
ľ'

!--ľĺ.1(

." ../:
!)?

ę-./.
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Appendix B

,,B,,

Melléklet

Tiszta Helyszín Mel|éklet

CIean Venue Appendĺx

As part of the guarantees submitted to the
International Olympic Committee ("lOC")
granting the Organising Committee of the
Games ('ococu)l the right to use the land
(,.Venue,') in the perĺod leading up to and
during the Olympic Games and Paralympic

A

játékok szervezőbizottságának

Szervezőbizottsága,, )'
jogáró| szóló, a Nemzetközi

(,,Játékok

heĺyszínhaszná|ati

o|impiai Bizottság

{,,NoB") számára e|juttatott garanciák
ľészeként,az o|impiai és Para|impiaĺ

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

(amennyiben re|eváns) Játékok időtanama és
az azt mege|őző időszak (,,Játékoľ,) során, a

2024 Nonprofĺt Zrt. must ensure that for each

Budapest

proposed Venues, the following terms and
condĺtions are agreed to by the owner (.,Venue
Owner").

fof4

Nonprofit

zrt.

köte|es
javaso|t
földteri'i|ette|
biztos[taní, hogy minden

(,,He!yszín,,} kapcso|atban a tulajdonos
(,,Helyszíntulaidonos,,} elfogadja és váĺla|ja a
ktivetkező feltételeket.

1.

1.

Sígnaee

Je|zések

The Venue Owner grants the OCOG the right to

A Helyszíntulajdonos felhata|mazása

have:

J

o

átékok Szervező bizottsága jogosu

o a

exclusive use of all indoor and outdoor

teriileteken található, kii|-

areas adjacent thereto and under the

of al| Venue

r

namíng

rights and sĺgnage (inc|udĺng but not
limited to the right to re-brand or cover

a

és beltéri

kizárólagos rende|kezésre a He|yszĺn
nevével kapcso|atos jogokról és

je|zésekről (ideértve - de nem kizáró|ag. a
meglévő je|zések lefedését, áta|akítását).
A|u|írott továbbá vál|alja, hogy e|eget tesz
a NoB névhaszná|ati jogokró| (ideértve a
nevekkel,
kereskedelmi
magánszemélyek nevével kereskede|mi
vagy vá|la|ati e|nevezésekkel kapcsolatos

existing sĺgnage). The undersigned further

undertakes to comply with the |oťs
requírements re|ated to naming rights
(including rules related to the treatment

of

-

jelzések kízárólagos használatára;

control of the Venue Owner;

exc|usive contro|

He|yszínen és az azt körĹilvevő

He|yszíntulajdonos ellenőrzése alatt álló -

sígnage at the Venues as we|l as signage in

o

a|apján a

|t:

nem

non-commercial names, names of

indivĺduals, and comrnercia| or corporate
names) for Venues used ĺn the Games of
the Olympiad from the date of election of
the Host City to the conclusion of the

rende|kezéseket) szó|ó kóvetelményeinek

a

a

He|yszínekhez kötődően,

város

rendező

kinevezésének dátumától

a

Paralimpiai Játékok befejezésének

Para|ympĺc Games.

dátumáig.

2.

Retailing and concessions

The Venue Owner Erants the OCOG the right to:

2.
A
J

Kiskereskedelem és koncesszĺg

He|yszíntu|ajdonos fe|hataĺmazása aĺapján a

áté kok Sze

rvezőbizottsága jo8osu

|t:

] upon the e|ection of Budapest as Host city foľ the Games, Budapest 2024 NonpÍofit zrt. wĺ|l be Íesponsib|e foÍ oÍgänizing the Games as
the ocoG' / Budapest ľendezó váĺossá va|ó kivá|asztása esetén a Budapest 2024 Nonprofit zrt' a Játékok Szervezőbizottsá&ként fele|ős a
Játékok szeĺvezéséért'

1-,...,j,ł
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o a

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

kiskereskede|mi egységek és étel/ital
értékesítőkoncessziók egyedülí és
kizáró|agos igazgatására, üzemeltetésére
a Helyszínen;

o

. az olimpiai áruk

sell Olympic merchandise at retail outlets
and food/beverage concessions services,

értékesítésére
kiskereskede|mĺ egységekben és éte|/ita|

facilities and outlets;

.

koncessziókban,
üzletekben;

|étesítményekben,

. a

access all merchandise retaĺl out|ets as
well as food and beverage products in the

He|yszínen található kískereskedelmi
lizletekhez, valamint az élelmiszeripari

termékekhez

Venue;

és ita|okhoz

va|ó

hozzáférésre;

.

o

use staff of its choice and dress such staff

ín unĺforms of its choice to operate the

merchandise

retail outlets

a|kalmazni

and

food/beverage concessio ns;

3.

a

személyzetet
kiskereskedetmi üz|etek és

éte|/itaI koncessziók kĺszolgá|ására.

3.

Ticketins and hospitalitv

The Venue Owner grants the OCOG

the

exc|usĺve right to:

.

az á|tala meghatározott munkaruházatot

viselő és kiválasztott

Jegvértékesítésés vendéglátás

A He|yszíntu|ajdonos kizáró|agos jogot bĺztosíta
Játékok Szeruezőbizottsága számá

. a

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

ra

:

Játékokkal kapcso|atos

helyszíní

jegyértékesÍtésés vendég|átás folötti
rendelkezésre;

.

r

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

o

Throughout

a Helyszínen
kieme|t he|yek, he|yiségek fó|ötti

a Játékokhoz kapcsolódóan

rendelkezésre, azok értékesítésére.

the term of the

o A

bérletíszerződés időtartama a|att a
He|yszíntu|ajdonos nem kĺjte|ezheti a
Játékok Szeruezőbizottságát semmífé|e

lease

agreement, the Venue Owner shall not
subject the OCOG to any taxes or parking
charges at the Venue in relation to the
sale of the aforementioned.

adó vagy parko|ási díj fizetésérea
Heĺyszínena korábban fe|soro|t tételek
értékesítésével
ka pcsolatosan.

4.

KĺizvetÍtésés szponzoráció

Throughout the term of the lease agreement
the Venue Owner agrees that the IOC and/or

A

bérleti szerződés időtartama a|att

a

He|yszíntu|ajdonos tudomásul veszi, hogy

a

multimedia rights in relation to the Olympic

szponzoráció vagy egyéb mu|timédiás jogok
értékesítésére
a He|yszínen megrendezésre

4.

Broadęagting.and Soonsorship

the OCOG has the exclusive right to sell NoB és/vagy a Játékok Szervezőbizottsága
broadcast, sponsorship or any other kizáró|agos jogot formá| a kłizvetÍtés,
Games beĺng held at the Venue.

kerü|ő Játékokhoz kötődően.

5. Exclusive use of Olvmpic
Partners, Droduďs

Marketing

5. Az olimpiai mąrketine

;,

partnerek

termékeiĘek kĺz4róląFos- haszná]ata

5
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The Venue owner agrees that the oCoG shaĺl A Helyszíntulajdonos tudomásu| veszi, hogy a
have the rĺght to exc|usively use products and Játékok Szervezőbizottsága jogosult a Játékok
services of Olympic Games marketing partners
at the Venue (and re.brand existíng products

marketing partnerei termékeinek és

and services, to the extent necessary to respect

szo|gáltatásainak kizáró|agos használatára a
He|yszínen (va|amint a meglévő termékek és

following product categories:

bíztosításához sziikséges mértékben} ideértve -

exclusive rights granted to Olympic szo|gáltatások arcu|atának újratervezésére az
sponsors), including but not limited to the otimpiai szponzorok kizáró|agos jogainak

the

de nem

kizárólag

a

ktlvetkező

termékkategórĺákat:

.

paYment systems (inc|udĺng but not

ĺimĺtedto credit card

o

acceptance,
(ATMs)
and
automated teller machines
telephone payment systems) in relation to
all sales occurring at the Venue related to
the Olympic Games;

o
o
e

non-alcoholic and alcoholic beverages;
audio-visual equipment including but not
Iimited to video boards and speakers;

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

kizáró|ag a bankkártya-elfogadó

felmerü|ő értékesítésse|kapcsolatban;

o
r
o

alkoholmentes és a|koholos ]ta|ok;
audio-vizuá|is eszkŁizök - ideértve, de nem
kizárólag - kivetítők, hangszórók;

időmérő, pontozási

és eredményjeĺző

he|yszíni berendezések - ideértve, de nern
kizáró|ag - eredményje|ző kivetítők.

6.

No use of Olvmpic marks

rendszert,

a készpénzautomatákat (ATM.eket) és a
te|efonos fizetésĺrendszereket] az összes
a Helyszínen, a Játékokka| kapcsolatban

scoreboards.

6.

fizetési rendszerek lideértve, de nem

olimpiai ielek haszná|atának tiĺalma

A Helyszíntu|ajdonos tudomásul veszi, hogy az
it have the right to use any o|ympĺc maľks, o|impĺai védjegyet szimbó|umok, terminológia
és az ezeket tartalmazó e|emek haszná|atára
symbols, terminology or derivatives thereof.

The Venue Owner agrees that, at no time, shall

nem jogosult.

7. Brand protection and

anti-ambush

7.

Márkavédelem és etikát|an haszonszerzés
e|kerü|ésében való közreműködés

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

A

bér|eti szerződés időtartama a|att

assistance

they are sponsors ofthe Games.

a

He|yszÍntu|ajdonos vál|alja, hogy támogatja a

Játékok

Szeruezőbizottságának

azon

ĺntézkedéseit,me|yek az o|yan szponzorok
etikátlan haszonszerzésre irányu|ó reklám- és
marketing tevékenysége e||en iránYulnak, akik
nem tartoznak a Játékok hivata|os szponzorai
kozé, a He|yszínen folytatott marketing
tevékenységükkel mégis ezt próbálják sugal|ni.

)rW
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