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A 2017. évi 17. FINA Világbajnokság (Elit: 2017. július 14-30. és Masters: 2017. augusztus
7-20.) minden idők legnagyobb hazai sporteseménye, melynek rendezése hatalmas
sportdiplomáciai siker. Az esemény turisták tízezreit vonzza majd hazánkba, növelve a
turisztikai bevételeket, erősítve az ország imázsát és ismertségét. A FINA Világbajnokság a
világ legrangosabb sporteseményének egyike.
A 17. FINA Világbajnokság előkészületei és szervezési feladatai az előzetes ütemterveket
követi. A VB helyszíneinél minden ideiglenes létesítmény kivitelezése a terv szerint, a
határidők betartásával halad. Júniusra az összes helyszín elkészül, hogy a terheléses
próbaüzemre is kellő idő maradjon.
A világeseménynek öt helyszín ad otthont. A VB központjának számító Duna Arénában az
úszás és műugrás versenyei lesznek. Az úszókomplexumban jelenleg terheléses próbaüzem
zajlik, üzemeltetését 2017 márciusától határozatlan ideig a Bp2017 Nkft. látja el. A jelenlegi
12.300-as férőhely helyett (a Masters VB-t követően) a végleges épületben 6000 nézőnek
lesz hely.
A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában a vízilabda mérkőzések zajlanak majd, a
sportuszoda felújítása ütemterv szerint halad. Az ideiglenes lelátók végleges mérete még
nem eldöntött, a szervezők vizsgálják az eredetileg tervezett 7.500-as nézőtérnél nagyobb
befogadóképességet. Az állandó lelátókon 2.500 néző fér el.
Az óriástoronyugrásnak helyet adó Batthyány téri Dunapartnál az építés decemberben
kezdődött, elkészültek azok a cölöpök, amelyek tetejére a torony kerül. Az építésénél és
bontásánál a szervezők figyelnek arra, hogy a legkevesebb ideig zavarják a közlekedést.
A Városligeti tóban a szinkronúszóknak ideiglenes medencéket alakítanak ki, ezek
elhelyezésénél elsődleges szempont az volt, hogy zöldterület ne sérüljön. A két medence és
a lelátók is a tó betonaljzatán állnak majd. A két medence a jövőben is a sportolók
rendelkezésére áll majd.
A nyíltvízi úszásnak Balatonfüred ad otthont, a sportág nem igényel túlzott építményeket –
ezek közvetlenül a verseny előtt készülnek el.

A VB jegyértékesítése 2016 decemberében indult, azóta 90 ezer jegy kelt el. Ez a szám a
következő jegykontingens megnyitásával jelentősen nőni fog. A jegyek kibocsátásának
ütemezését a FINA-val együttműködve alakítja ki a Bp2017 Nkft., figyelembe véve a korábbi
nagy világversenyek tapasztalatait.

A VB ideje alatt forgalomkorlátozásokkal kell számolni, az érintett lezárásokról,
közlekedésről naprakész tájékoztatást fogunk adni. A világesemény biztosan befolyásolja
majd a budai rakpart közlekedését és a fonódó villamos útvonalát is. Minden ideiglenes
helyszínre igaz, hogy azokkal a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a szervezők
okozni.
A Bp2017 Nkft. a MÁV-START ZRT-vel, tárgyal annak érdekében, hogy a világbajnokságra
szóló jeggyel rendelkező nézők 50%-os kedvezménnyel utazhassanak a világeseményre
(indulási ponttól a cél állomásig: Budapestre és Balatonfüredre) retur jegy vásárlása esetén.
A megállapodás részét képezi a Masters különvonatok, valamint az Önkéntes Programban
résztvevők utazási kedvezményei is. A Masters különvonatok 2017. augusztus 10-11-12
napokon Budapest és Balatonfüred között megállás nélkül közlekednek, a felszálláshoz
érvényes akkreditációs kártya szükséges. A MÁV-START Zrt. díjmentes utazással támogatja
az Önkéntesek utaztatását, amely összesen 5 alkalmas oda-vissza utazást jelent a lakóhely
és Budapest/Balatonfüred között.
A MAHART PassNave Navigation Ltd. 8 hajót és 10 kikötőt biztosít a vízi közlekedés
érdekében, hiszen a világbajnokság helyszíneinek nagy része a Duna partján helyezkedik el.
A Fővám tér és a Duna Aréna közötti hajójárat minden érintett kikötőnél megáll majd, a
MÜPA és a Duna Aréna között pedig expresszjárat indul. Várhatóan óránként 700 látogató
érkezik és körülbelül 1000 látogató távozik majd. A Szervező Bizottság 1250-1500 fő részére
biztosít utazási lehetőséget minden 30 percben, irányonként.
A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) vezetői elégedettek a 17. FINA Világbajnokság
előkészületeivel. Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója szerint a vizes
világbajnokságok eddigi legjobbjának ígérkezik az idei esemény.
A 2017. évi 17. FINA Világbajnokságra elkészülő tartós fejlesztések és beszerzések
költségeinek összege 84,2 milliárd forint, az ideiglenes beruházások és fejlesztések
költségeinek összege 7,8 milliárd forint, a működési és szervezési költség összege
38,6 milliárd forint(ezen tételek az esemény szervezéséhez szükséges FINA által
kötelezettek elvárások, tartalmazzák a FINA rendezői jogdíjat is)
Tartós fejlesztések / beszerzések:

Új Duna Aréna
Árvízvédelmi beruházások
Duna Aréna beruházáshoz kapcsolódó egyéb tételek
Sentab vízvezetékcső felújítása
Duna sétány

Népfürdő utca-Vizafogó út felújítás
Gyalogos híd Rákos patakon
Meglévő Dagály strand felújítása
Császár-Komjádi uszoda rekonstrukciója
Margitszigeti uszodák (Hajós és Széchy uszoda)
BVSC uszoda
Balatonfűzfő Balaton Uszoda
Óriás ugrótorony
Pesti alsórakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése
Margitsziget rekonstrukciója
Akkreditációs központ
Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín Kő ér utca
Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín Váci út (Vízművek telep)
Városligeti szinkronúszás verseny- és edzőhelyszín
Holdudvar
Ingatlanvásárlás (Holdudvar, Szikvízüzem)
BP2017 Nkft. Bútorbeszerzés
IT tartós fejlesztések
Kompkikötő létesítése (kikötők műszaki létesítése, környezetrendezés)
Balatonfüredi parkolófejlesztés
Nem civil biztonsági szolgáltatások fejlesztési forrásigénye
A VB-hez kapcsolódó ideiglenes beruházások:
FINA Marketek
Balatonfüredi lelátók
Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszínek
Városligeti szinkronúszáshoz verseny és edzőhelyszín
Duna Aréna körüli ideiglenes létesítmények
Hajós Nemzeti Sportuszoda körüli ideiglenes létesítmények
Működési és szervezési költségek:
Sportlétesítmények üzemeltetése
Előkészítési költségek
Közbeszerzés
Műszaki ellenőr
Tervellenőr
Kommunikáció
Nyitó-és zárórendezvény
Host közvetítővel kapcsolatos költségek
Broadcasting / IT / telekommunikáció
Vendéglátás / ellátás
Szállások és repülőjegy
Közlekedés, logisztika, raktározás
Önkéntesek képzési díja

Biztosítási díjak
Biztonsági szolgáltatások
Vízum
Akkreditáció
Jegyértékesítési és jegyelőállítási költségek
Ruházat
Dopping ellenőrzés
Orvosi szolgáltatások
Meteorológia
Érmek, emléklapok, ajándékok
Szervezői cég működési, üzemeltetési költségei
BP2017 Nkft. személyi jellegű kiadásai
Kikötők létesítményéhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok

