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megrendezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Image Factory Kft. nevében Bognár Ákos kreatív igazgató kereste meg e-mailben 
Önkormányzatunkat a csatolt javaslattal. 

Mindannyian tudjuk, hogy a következő labdarúgó világbajnokságot 2010-ben, a Dél-
Afrikai Köztársaságban rendezik meg. Az esemény az egész világon széleskörű érdeklődésre 
tart számot, így Magyarországon is a VB idején megváltozik a világ. A futball-szeretők 
programjaikat, feladataikat megpróbálják a közvetítésekhez igazítani, rajongói klubok 
alakulnak, közös szurkolással követik az eredményeket. 

A kommunikációs és PR feladatokat ellátó Image Factory Kft., valamint a 
rendezvényszervezéssel, kivitelezéssel foglalkozó Sygma Produkció Kft. kerületünkre 
álmodott meg egy, a világbajnoksággal egy időben megrendezendő fesztivált. Javaslatukat 
előzetes megbeszélések, az SÍ területének megtekintése, bejárása után öntötték formába. 

Amit javasolnak: 
- a 2010-es futball világbajnokság idején, egy hónapos fesztivál megszervezése, 

lebonyolítása a kőbányai SÍ területén. 

A tervezett fesztivál programjai a lehető legszélesebb érdeklődési, korosztályi igényeket 
kívánják kielégíteni. Napközben a gyermekekre, nyugdíjasokra számítanak, míg a 
mérkőzések közvetítésének idején, esténként a szurkolókra, a fiatal-felnőtt korosztályra. 
Természetesen nem csak és kizárólagosan a sport által kínált lehetőségeket kívánják 
kiaknázni, hanem kulturális programok is színesítenék az eseményt. Tervezett programok (a 
teljesség igénye nélkül): 
- a mérkőzésekhez igazított közös meccsnézés, 
- gyermek programok (foci-suli, sport-napközi, Playstation bajnokság) 
- idős programok (idős-torna, egészségügyi tanácsadás) 
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- egyéb programok (filmvetítés, amatőr produkciók, színészválogatott mérkőzése egy 
kőbányai csapattal, talk show-k), 
- színvonalas zenei produkciók, koncertek, hazai, amerikai, dél-afrikai közreműködőkkel. 

Az ötlet-gazdák a javaslat elkészítése előtt tájékozódtak a kőbányai lehetőségekről, az itt 
rejlő kulturális javakról. Felmérték, hogy kerületünkben igen gazdag a sportélet, sok innen 
származó, itt élő művész van, a kulturális élet színes, valamint a civil szervezetek is megfelelő 
aktivitással működnek. Ezeket figyelembe véve biztosítanak lehetőséget: 

- a helyi civil szervezetek bemutatkozására, 
- helyi művészek részvételére, 
- az Önkormányzat számára bemutatkozására, kiállításra, 
- a Kőbányai Zenei Stúdió részvételére, 
- helyi sportélet bemutatására. 

A szervezés, megvalósítás jogi keretét egy - az Image Factory Kft., Sygma Produkció 
Kft., valamint Fellegi Balázs művészeti vezető által létrehozott - konzorcium biztosítja. 
A fesztivál megszervezése, megrendezése - előzetes becslések alapján - 150-300 millió forint 
között mozog. Ezt az összeget csak és kizárólag szponzoráció útján kívánják biztosítani a 
szervezők. Az összeg akkor válhat konkréttá, ha a szponzorok ígérete megállapodássá válik. 
A felajánlásoktól függ a pontos, végleges program kialakítása is. Az ajánlattevők 
tárgyalásokat folytatnak a Dreher Sörgyárak Zrt-vel, mivel a gyár dél-afrikai tulajdonú, és 
kőbányai illetőségű. Ezen okok miatt szeretnék megnyerni őket fő támogatónak. 
Természetesen a Dél-Afrikai Köztársaság magyarországi nagykövetségével is felvették a 
kapcsolatot a szervezők, ezzel is erősítve ezt a szálat. Ezen túl a világbajnokság fő támogatóit 
is meg kívánják keresni. A fesztivál csak akkor valósul meg, ha a támogatók részéről 
elkötelezettségek érkeznek a megrendezés költségeire. A tárgyalások folytatásához szükség 
van azonban Önkormányzatunk elvi nyilatkozatára, mely szerint támogatjuk a rendezvény 
kerületünkben történő megszervezését. Az elvi döntés meghozatalával vállaljuk, hogy -
amennyiben a szponzorációs tárgyalások sikerrel járnak, így a fesztivál megvalósulhat 
kerületünkben - biztosítjuk a szervezők által, Önkormányzatunktól kért vállalást. 

Amit a szervezők Önkormányzatunktól kérnek: 
- az S1 terület ingyenes használata, 
- a terület előzetes rendezése, 
- a terület őrzése a fesztivál ideje alatt. 

Az SÍ területét a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelenleg a Képviselő-testület döntése 
alapján a parkolási díjakból, illetve a területén álló raktárépületek bérbeadásából tartja fent, 
kezeli. Többször megfogalmazódott már, hogy a terület alkalmas lenne fesztiválok, 
rendezvények helyszínére, alkalmas lenne a Szent László Napok rendezvény kibővítésére, 
akár ide történő szervezésére. Ehhez szükséges azonban, hogy az itt található, nem ipari 
műemlék-épületeket lebontsák, a felszabaduló területet szilárd burkolattal lássák el, valamint 
a világítást felújítsák. 

A Vagyonkezelő Zrt., mint a terület kezelője az itt felsorolt munkákra árajánlatot kér be, 
és azt legkésőbb a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság ülésére írásban benyújtja. 



Amennyiben a Képviselő-testület határoz arról, hogy az SÍ területét kulturális célú 
rendezvények szervezésére alkalmassá teszi, és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott 
árajánlatot elfogadva lehetőséget biztosít a munkálatok elvégzésére, akkor ezzel nem csak az 
Image Factory által benyújtott rendezvény megszervezésére ad lehetőséget, hanem kinyitja 
Kőbánya kapuit egy új, kulturális élet megvalósulására, valamint az SÍ terület 
előhasznosításában is jelentős lépést tesz. 

A terület őrzése jelenleg is megoldott, de természetesen egy nagyszabású rendezvény a 
mostaninál nagyobb, más jellegű feladatot ad az ezt ellátóknak. Erre pontos költségvetést 
azonban csak végleges, részletes programok alapján, a pontos terület-használat ismeretében 
lehet kérni. 

Fontos látni azonban, hogy milyen előnyökkel jár kerületünknek a rendezvény: 
- lehetőség nyílik Kőbánya javainak megmutatására (környezeti, kulturális, sport-élet, 

civil szervezetek), 
- a terület kulturális célra történő igénybevétele referenciája lehetne a további, végleges 

hasznosítást illetően, 
- a rendezvényt övező média-kampány felhívná a figyelmet kerületünkre. Televízió, 

rádió, internetes megjelenés, nyomtatott médiumok adnának hírt az eseményről, így 
további lehetséges rendezvény-szervezők részére is kiderül, milyen adottságokkal 
rendelkezik a terület, 

- az SÍ terület tovább hasznosítást tekintve új, széleskörű lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy kerületünkre irányítsuk a figyelmet, 

- a szurkolói klubok, a színes, változatos programok mind a helyi lakosok, mind a 
fővárosban élők részére kínálnak lehetőséget a kikapcsolódásra, 

- az ez idő alatt, kerületünkben már hagyományosan megrendezett Szent László Napok 
rendezvény programja már a fesztivál első napjától hirdethető, így a számunkra oly 
fontos eseményre az eddigi látogatottságnál nagyobbra tehetünk szert, 

- kapcsolatok építése, kialakítása, erősítése: lehetőség van polgármesteri találkozókra, 
testvérvárosi meghívásra, bemutatkozásra, a Dél-Afrikai Köztársaság 
Nagykövetségének bevonása kerületünkbe csábíthatja a diplomáciai élet résztvevőit, a 
közélet jeles szereplőit, akiknek szintén megmutathatjuk a kerület fejlődését, 
szépségeit, javainkat. 

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kérje fel a 
Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az általa benyújtott árajánlatnak megfelelően a területet tegye 
alkalmassá kulturális célú rendezvények megszervezésére, ilyen használatra való 
bérbeadására, valamint hozza meg elvi beleegyező nyilatkozatát a „VB-Fesztiválváros 
Kőbánya" egy hónapon át tartó rendezvény megrendezéséhez. 

Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az általa benyújtott árajánlat alapján a területet tegye 
alkalmassá kulturális rendezvények megszervezésére, ilyen használatra való 
bérbeadására, mely összeget az esetlegesen kieső bevételek fedezetére képzett 
működési céltartalékból fedezi. 



2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát a „VB-Fesztiválváros Kőbánya" rendezvény megszervezésére azzal, hogy 
az eseményhez ingyenesen rendelkezésre bocsátja az SÍ területet, a fesztivál ideje alatt 
biztosítja annak őrzését. 

Budapest, 2009. szeptember 30. 

Verbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



Tisztelt Polgármester Úr! 

2010. június 11. és július 11. között Dél-Afrikában rendezik a labdarúgó 
világbajnokságot. A világ legnépszerűbb sporteseményét Magyarországon is nagy 
figyelem kíséri. Az elmúlt tornák tanulsága, hogy egyre többen szeretik közösségi 
élményként megélni a közvetítéseket, így megszaporodtak a közönséget kivetítővel 
vonzó helyszínek. A helyszínek közül azonban eddig egy sem mutatott túl a 
meccsnézés és az ehhez társuló sörözés programján, senki sem próbált az 
eseményre egy olyan fesztivált szervezni, ami mind külsőségében, mind 
programkínálatában túlmutat ezen. Kőbánya lehet az első, amely él ezzel a 
lehetőséggel. 

Kőbányát kulturális programkínálata, sport iránti elkötelezettsége predesztinálja, 
hogy otthont adjon egy ilyen típusú rendezvénynek. A kerületben sok a futballszerető 
polgár, ráadásul a tervezett helyszín könnyű elérhetősége lehetővé teszi, hogy a 
szomszéd kerületekből, illetve a belvárosból is meglátogassák a rendezvényt az 
érdeklődők. 

A programkínálat és tervezett média együttműködések következményeként a 
világbajnokság egy hónapja alatt Kőbánya folyamatosan pozitív színben tűnhet fel a 
nyilvánosságban, miközben a kerület polgárai is úgy érzik, hogy egy színvonalas, 
izgalmas eseménynek adnak otthont. 

A kőbányai Önkormányzattól az esemény megrendezéséhez a kiválasztott terület 
ingyenes használatát, a terület-rendezését, valamint az őrzés biztosítását kérjük a 
fesztivál ideje alatt. 

A fesztivál további költségét a tervek szerint szponzorok biztosítják majd. A 
szponzorok között kiemelten számítunk a Dreher szerepvállalására, amely kőbányai 
és dél-afrikai cégként is érintett az ügyben. 

A további lépésekhez, a szponzorokkal való tárgyalások folytatásához azonban 
szükségünk van Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének döntésére a fesztivál megrendezése mellett. 

Ötletünkhöz kapcsolódva mellékelten megküldjük a tervezett fesztivállal kapcsolatos 
elképzeléseinket, az esemény szinopszisát. 

Tisztelettel: 
Bognár Ákos 
Image Factory 
Kreatív igazgató 
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Political & Busine: 

VB-FESZTIVÁLVÁROS - KŐBÁNYA 

2010. június 11. -július 11. 

SZINOPSZIS 

A 2010. évi futball világbajnokság egyedülálló lehetőséget jelent Kőbányának, hogy Budapest 
legnagyobb „VB-Fesztivál"-ját, „Szurkolói klubját" megrendezze. A torna időtartamára 
Kőbánya és azon belül az egykori sörgyár területe vb- fesztivál-várossá válik. 

A meccs-nézés közösségi programokká alakítása a legkülönbözőbb célcsoportok nagyon 
különböző igényeit képes kielégíteni, mindezt egy olyan gazdasági formában, s olyan felületet 
kínálva, amely remények szerint nagy számban képes támogatókat mozgósítani. 

A fesztivál elsődleges célcsoportja a kőbányai és a Kőbányával szomszédos kerületek 
lakossága (Zugló, Ferencváros, Józsefváros, Kispest, Rákoskeresztúr). 

A tervek szerint a fesztivál helyszínen a programokat levásárolható belépőjeggyel lehet 
látogatni. A belépőjegy bonok a büfékben vásárolhatók le. A 10 év alatti gyerekek ingyenes 
belépőt, a 14-18 éves korú fiatalok és nyugdíjasok félárú belépőt kapnak. 

A Vlí FESZTIVÁL TARTALMI ELEMEI 

A rendezvény központi eleme a naponkénti közös meccsnézés a volt Dreher gyár területén 
felépített helyszínen. 

A fő helyszín egy kb. 1000-1200 ember befogadó mini aréna, amelynek közepén minden 
oldalról jól látható kivetítő van elhelyezve. A költségvetés függvénye, hogy az aréna középső 
területén elhelyezhető-e egy műfüves futballpálya, illetve, hogy az építmény mennyire legyen 
kidolgozott vagy akár hosszú távon, a városfejlesztési tervek megvalósításáig használható 
kulturális, sportrendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín. (Van lehetősége a 
kerületnek, hogy pályázzon az MLSZ „Öllé" programjába, amely a műfüves kispályás 
futballpálya építést támogatja: www.olleoprogram.hu/ollepalya - futsalpálya 20x40 méter) 

Az aréna egyik oldalán egy színpad lesz felállítva. Ez szolgál helyszínül a koncerteknek, 
illetve a pódiumbeszélgetéseknek. 

A helyszín a játékok teljes ideje alatt kiegészítő programokat kínál a kőbányaiaknak és a 
környező kerületekből érkezőknek, amelyek közül néhány a tervek szerint a média 
érdeklődését is kivívja majd. 

Napközben gyerek- és idősprogramok várják az érdeklődőket: focisuli, sportnapközi, 
időstorna, egészségügyi tanácsadás, filmvetítések, Playstation bajnokság, amatőr produkciók, 
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Színészválogatott bemutató mérkőzése egy kőbányai válogatott ellen, stb. A meccsek kezdési 
időpontjához közeledve neves futballikonok vendégeskednek talk showk-on, kisebb 
együttesek, kulturális produkciók mutatkoznak be. De helyet kaphatnak kőbányai, a 
nagyközönség számára is érdeklődésre számot tartó civil szervezetei is. Lehetőséget 
biztosítunk egy, a kerületet bemutató kiállításra a Fesztivál ideje alatt, illetve egy Kőbányát 
bemutató kiállítás is helyet kell kapjon a Fesztivál alatt. 

A VB megkezdését és befejezését egy-egy nemzetközi koncerttel ünnepli a fesztivál. 
Amerikai, dél-afrikai és magyar (köztük kőbányai) előadók részvételével. (Póka Egon, Deák 
Bili, Hobo stb.) A VB ideje alatt hétvégeken nagy koncertek, hétköznapokon kisebb, többféle 
ízlést képviselő produkciók szórakoztatják az érdeklődőket. A zenei projekt művészeti 
vezetését az itthon és külföldön egyaránt óriási tekintélynek örvendő művész, Ferenczi 
György vállalta. 

PKOJKKTIMLLÉREK 

A vb fesztivál megvalósulása több pillér felállítását teszi szükségessé. A legfontosabb pillér 
Kőbánya önkormányzata, mely a területet, a terület őrzését, karbantartását stb. biztosítja. 

A VB Fesztivál létrejöttének további pillére a Dreher Sörgyárak. Kőbányai központja és dél
afrikai anyacége (a VB-nek Dél-Afrika ad otthont) e projekt természetes szövetségesévé teszi. 
Az előzetes tárgyalások pozitív visszhangra találtak. További részletes tárgyalásokhoz 
szükséges Kőbánya önkormányzatának szándéknyilatkozata. 

További fontos pillér a Dél-Afrikai Köztársaság budapesti nagykövetségének aktív részvétele 
a rendezvénysorozat idején, amely a diplomáciai és a közélet egyéb jeles személyiségét is 
idevonzhatja, ezzel egyfajta "VIP" találkozóhellyé avatva a helyszínt. 

NYILVÁNOSSÁG, MÉDIA 

Jól kiválasztott országos lefedettséggel rendelkező média-partnerek bevonása hozhatja meg 
Kőbányának és a rendezvénynek a fesztiváltól elvárt eredményt a nyilvánosságban. Televízió, 
rádió, on-line partner kiválasztása kívánatos, illetve a fesztivál ideje alatt önálló fesztivál site 
működhet. Mindez - a rendezvények plakátjai, szóróanyagai, egyéb print megjelenései mellett 
egy sor felületet jelenthet a potenciális támogatók számára. 

A sajtópartneri kapcsolatokat PR kommunikációval kell kiegészíteni. A minél inkább 
unikálisan megtervezett programok vonzó hatással vannak az online médiára, a print médiára 
és az elektronikus médiára. 

Image Factory 
1026 Budapest, Garas utca 1. 

Tel/fax: (36 1)315 32 01 
Internet: WWW, jmaqefactOP/.hu 

E-mail: info(5>imaqefactorv.hu 
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EGYÉB LEHETŐSÉGEK, PARTNEREK 
A VB-Fesztivál egy sor további média- és várospolitikai eseményt kínál. A tervezett 
helyszínre és vissza közvetlen BKV-járatok vihetik az utasokat Budapest egyes 
csomópontjairól. A „Vb-Fesztivál járatok" egész Budapesten hirdetik a rendezvényt. 
Testvérvárosok bemutatkozása, szomszéd polgármesterek, partnerek meghívása, VIP 
rendezvények járulhatnak hozzá Kőbánya nemzetközi és várospolitikai törekvéseihez. 

A közvetítési jogok tulajdonosának kiléte még homályos. Eredetileg az MTV vásárolta meg, 
majd azt megvételre kínálta fel az RTL Klubnak. Bármelyik csatorna is lesz a végső befutó, 
számára fel kell kínálni a kőbányai helyszínt, mint kihelyezett „Szurkolói Klub"-ot, amely 
tervezésénél, méreténél, befogadóképességénél és a várható látogatói létszám alapján 
megfelelő partner lehet számukra. A minimum cél az, hogy elérjük a kivetített közvetítések 
ingyenességét. Ezen felül kikerülhetetlen költség az Artisjus napi díjak kifizetése. 

POTENCIÁLIS SZPONZOROK 

Az esemény költségvetését a tervek szerint egy főszponzor (valószínűleg Dreher) és több 
kisebb szponzor adja össze. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a névadó 
szponzornak pl. Dreher Szurkolói Klub Kőbánya biztosítania kell a teljes kivitelezési 
költségeket. A további szponzorok a kiegészítő eseményeket és a működési költségeket 
fedezhetik. 

Ugyanígy az üdítőeladások főszponzoraként jelen lehetne a Coca-Cola (VB egyik fő 
támogatója), amely a strandhelyszín főszponzora lehetne. 

Emellett célszerű megkeresni a VB egyéb nemzetközi szponzorait, így az Adidast 
(sporthelyszínek szponzora - kispályás foci, streetball stb.), Visát, Sony-t, McDonald's-ot és a 
Hyunday/Kia csoportot. Emellett további szponzorok bevonása is elképzelhető. 

További szponzorok bevonása is elképzelhető, például egy sportfogadási cég, a 
Szerencsejáték Zrt. vagy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő online fogadóirodák (pl. 
Sportingbet vagy Bwin). 

VENDÉGLÁTÁS 
A napi átlagos látogatószám az előselejtezők idején 400-500 főre, míg a nagyobb, érdekesebb 
meccsek idején 1200-2000 főre becsülhető, amely 5-6 vendéglátóhely létrehozását igényli. A 
fő gasztronómiai irány a sörfesztiválokról ismert hurka-kolbász, illetve egyéb kedvelt 
magyaros kínálat. Emellett érdemes tervbe venni egy nemzetközi konyhát is, ahol a 
legnépszerűbb csapatok nemzeti gasztronómiai kínálatából kaphat ízelítőt a látogató. 

A tervek szerint a gasztronómiai helyeket egységes design szerint kell kiépíteni, de az egyes 
egységeket fel lehet kínálni magánvállalkozók részére. A vállalkozók 250.000,- maximum 
500.000,- Ft bérleti díjat fizetnek a helyért, és maguk gondoskodnak a konyha technikai 
felszereléséről. 
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imagefactory 
Political & Business Solutions 

SZERVEZÉS, JOGI KERET 

A VB-Fesztivál megrendezése a kommunikációs, PR feladatokat ellátó cég (Image Factory) 
rendezvényszervező és kivitelező cég (Sygma Produkció) és a zenei programokért felelős 
művészeti vezető, Fellegi Balázs konzorciumának feladata. 

KÖLTSÉGVETÉS 

A költségvetés, amely a megvalósuló helyszínek és programok függvényében 150 és 300 
millió forint között kalkulálható kizárólag szponzori hozzájárulásokból épül fel. A Kőbányai 
Önkormányzat hozzájárulása a projekthez a tereprendezés és a helyszín biztosításában és 
további fenntartásában, hasznosításában merül ki. 

A szponzoracios tárgyalásoknak és a szerződéskötéseknek legkésőbb november végéig meg 
kell történnie. Amennyiben addig nem áll össze a megfelelő mértékű költségvetés, úgy a 
fesztivál nem valósítható meg. A szponzoracios tárgyalásokat segíti, hogy kb. október 7-re az 
építészek látványtervek készítenek, és a Sygma ezek segítségével és korábbi tapasztalatainak 
megfelelően egy szponzorkatalógust készít. 

A szponzoracios tárgyalások lefolytatása a konzorcium feladata, de természetesen az 
Önkormányzat kapcsolatrendszerére, támogatására is számítunk az eredményesség érdekében. 
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