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TiszTelT Hölgyeim és Uraim,
Kedves sporTbaráT!

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2014. decem-

ber 8-án elfogadta az „Olympic Agenda 2020” 

elnevezésű reformprogramot, amely teret nyit 

a gazdaságos olimpiák megrendezésének. Ez 

az érdemi változás történelmi esélyt teremt 

Magyarország számára is.

A Magyar Olimpiai Bizottság február 6-i 

közgyűlésén döntött arról, hogy – közösen a 

Magyar Paralimpiai Bizottsággal és az Olim-

piai Védnöki Testülettel – társadalmi párbe-

szédet kezdeményez arról, hogy pályázzon-e 

Budapest a 2024-es olimpia és paralimpia 

megrendezésére. Az azóta eltelt közel három 

hónap a vártnál is több eredményt hozott: 

egy reprezentatív felmérés szerint a magyar 

lakosság 60 százaléka támogatná Budapest 

kandidálását, valamint több mint félszáz mé-

dium és számos megkérdőjelezhetetlen szak-

mai szervezet közös nyilatkozatot írt alá arról, 

hogy aktív résztvevőként segíti a „Társadalmi 

párbeszéd az olimpiáért” ügyét.

A párbeszéd részeként országos szakmai 

konferenciasorozatot rendezünk a gazdasági, 

társadalmi élet szereplőinek. Célunk, hogy 

Magyarország elismert gazdasági és sport-

szakemberei, illetve minden érintett terület 

elhivatott képviselői és a sportolók megvitas-

sák, lehet-e gazdaságos, megtérülő nemzeti 

vállalkozás egy esetleges magyarországi olim-

pia, képes-e Magyarország arra, hogy olimpiát 

rendezzen, van-e reális esélye Budapestnek 

elnyerni a rendezés jogát.

Reményeim szerint sokat segít majd a tisz-

tánlátásban a megvalósíthatósági tanulmány.

Emellett fontosnak tartjuk a lakosságot 

is minél szélesebb körben tájékoztatni és a 

társadalom minden tagjának a véleményét 

kikérni ebben az egész országot érintő fontos 

kérdésben.

A Magyar Olimpiai Bizottság elkötelezett 

egy esetleges 2024-es budapesti olimpiai pá-

lyázat ügyében. A MOB elnökeként azonban 

úgy gondolom, csak akkor szabad hivatalosan 

benyújtani a jelentkezésünket, ha közmeg-

egyezés van a budapesti olimpia megvalósít-

hatósága kérdésében, és a számok azt mutat-

ják, hogy ez megtérülő befektetés az ország 

számára, nemzeti szinten a felemelkedését 

szolgálja.

A társadalmi párbeszéd célja a tájékoztatás 

és a közös gondolkodás. 

Köszönjük, hogy ennek ön is részese!

Sportbaráti üdvözlettel:

borkai zsolt

a MOB elnöke

A  S P O R T  M I N D E N K I É !

Párbeszéd az olimpiáért

„Támogatjuk és elősegítjük a 2024. évi olimpiai és paralimpiai  pályázat
megalapozottsága érdekében a társadalmi párbeszédet.”

A legforróbb sztártitkok

BUDAPEST 2024 KÖSZÖNTJÜK
A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD
AZ OLIMPIÁÉRT PROGRAM
TÁMOGATÓ PARTNERSZERVEZETEIT!

„A magyar olimpia akkor támogatandó, ha segíti a hazai gazdaság felzárkózá-

sát, a magyar életszínvonal emelkedését. Ha a magyar embereknek, a magyar 

családoknak, a magyar kis- és középvállalkozásoknak személyesen és kézzel-

foghatóan jobb lesz az életük az olimpia következtében is.”

Impresszum
A Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa

Felelős kiadó: Borkai Zsolt, a MOB elnöke  Szerkesztő: Siklós Erik

A szerkesztő munkatársai: Balássy László, Czifra-Somogyi Boglárka, Czövek Oszkár, Drucker Szilvia, Vasvári Ferenc  Fotó: Szalmás Péter

Köszönjük a képeket a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumnak!
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FőpolgáRMESTERi köSzönTő

TiszTelT olvasó!

Tarlós istván

Budapest főpolgármestere

Világraszóló siker volna, ha Budapest nyerné 

el a 2024-es nyári olimpiai játékok rendezési 

jogát. Az esélyeinkkel kapcsolatban óvatosan 

optimista vagyok. A világverseny megrende-

zése Magyarország számára hatalmas nemzet-

közi sikert, a magyar emberek számára pedig 

életre szóló élményt jelentene. 

Mi, magyarok mindig is híresek voltunk a 

sportszeretetünkről, a nemes küzdelmeinkről. 

A Magyar Olimpiai Bizottság már 1895-ben 

megalakult. Az első újkori olimpiát 1896-ban 

Athén rendezte, de mivel az előkészületek 

eleinte vontatottan haladtak, komolyan fel-

merült Budapest esetleges szerepvállalása. 

A magyar főváros 1914 júniusában eséllyel 

pályázott az 1920-as nyári olimpia megrende-

zésére. Budapest akkor 21 szavazatot kapott 

a szintén pályázó Antwerpen 7 szavazatával 

szemben, az olimpiarendezést azonban az 

első világháború meghiúsította.

Magyarország az egy főre eső olimpiai ér-

meket tekintve rendkívül előkelő helyen áll, 

dobogós. A legtöbb érmet nyert országok 

közül egyedül Magyarország nem rendezhe-

tett még olimpiát. 

Főpolgármesterként azt mondhatom: a ma-

gyar főváros, és az ország is, elvileg alkalmas 

arra, hogy megrendezze a 2024-es olimpiát. 

Az esélyeink jók, de nincs még a zsebünk-

ben a rendezési jog, nem könnyű városokkal 

megbirkóznunk, és csak 2017-ben peruban, 

limában fogják eldönteni, hogy ki rendezheti 

a 2024-es olimpiát. 

szurkoljunk budapestnek!
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gazdaságos olimpiáK 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2014 

decemberében elfogadta az Olympic Agenda 

2020 elnevezésű reformprogramot, amely az 

olimpiai mozgalom és eszme megújítását, 

illetve a korábbi elvekhez való visszatérést 

tűzte ki céljául. A reformprogramot Thomas 

Bach német sportvezető alkotta meg, akit 

2013-ban választottak meg a szervezet el-

nökének. Az olympic Agenda 2020 a kisebb, 

olcsóbb és ésszerűbb, az adott város, ország 

olimpiától független fejlesztési terveibe il-

leszkedő, a meglévő adottságokra építő,  

a fenntarthatóságot és az utóhasznosítást 

kiemelten érvényesítő olimpiarendezés mel-

lett foglal állást. 

A 40 pontból álló reformprogram legfon-

tosabb irányelve, hogy ezentúl minél gazda-

ságosabb olimpiák valósuljanak meg. 

A célkitűzések között szerepel, hogy már 

magának a pályázatnak a költségei is csökken-

jenek. A noB emiatt a korábbinál jóval több 

anyagi segítséget nyújt a pályázati folyama-

tokban, például ezentúl a szervezet állja 

a pályázatot bemutató küldöttségek 

utazási és szállásköltségeit.

Ezenkívül a lebonyolítási kiadá-

sok jelentős csökkenésével is 

számolnak. A noB ehhez folya-

matosan figyelemmel kíséri a 

rendező ország előkészületeit 

és javaslatokat tesz a költséghatékonyabb meg-

valósításra. Szakértő csapata megoldásokkal áll 

elő ez ügyben a Szervező  Bizottság számára an-

nak érdekében, hogy az esemény gazdaságos, 

megtérülő legyen.

AgEndA 2020:
forradalmi válTozás az olimpiai
mozgalomban 

CSökkEnő kölTSégEk, A MAxiMáliS kihASználTSág éS FEnnTART-

hATóSág hoSSzú TáVú FElügyElETE, Az „Egy oliMpiA – Egy VáRoS” 

ElV MEgTöRéSE jEllEMzi Az új oliMpiAi REFoRMpRogRAMoT.

kép        Beköszöntött 
a gazdaságos olimpiák
                korszaka!

A
z O

lim
p

iai Védnöki Testület tagja

gömöri zsolT 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, vívószakedző, 

okleveles sportjogi szaktanácsadó

„A budapesti olimpia és paralimpia nem 
csak sport. A rendező ország megmu-
tathatja kulturális és művészeti értékeit, 
továbbá azt, hogy milyen házigazda. Az 
Agenda 2020 teret nyitott Magyarország-
nak – éljünk vele!”



a  s p o r T  m i n d e n K i é !8 9

A reformban limitálták a résztvevő sporto-

lók, tisztségviselők és események számát is. 

A nyári olimpiák estében ez 10 500 sportolót, 

5000 akkreditált edzőt és sportolókat segítő 

személyt, valamint 310 eseményt jelent.

A pályázati rendszer azonban nem csak költ-

ségeiben változik: a noB kifejezetten felkéri 

a potenciális jelentkező városokat arra, hogy 

olyan  olimpiai projektet mutassanak be, amely 

illeszkedik hosszú távú sport-, gazdasági, tár-

sadalmi és környezeti terveikbe. 

Bevezették a segítségnyújtási időszakot is. 

Ennek során a szervezet bemutatja a pályá-

zónak például azt, hogy a régebbi rendezők 

mitől tudtak gazdaságilag megtérülő játéko-

kat szervezni. 

 

„Egy oliMPiA – töBB város”
Az Olympic Agenda 2020 véget vet a korábbi 

olimpiákon realizálódó „egy olimpia – egy vá-

ros” elvnek.  jelentős változás, hogy a noB 

most már engedélyezi a selejtező versenyek, 

teljes sportágak vagy szakágak rendező vá-

roson, sőt, kivételes esetben országon kívüli 

megrendezését is, kifejezetten földrajzi 

és fenntarthatósági szempon-

tok alapján. Ez forradalmi 

újítás, melyhez hason-

ló ritkán fordult 

elő a százhúsz 

éves szerve-

zet életé-

ben.

Többek között ennek érdekében a NOB  

a pályázat elbírálásában is változásokat eszkö-

zölt: pozitívumnak tekinti a meglévő – illetve  

a hosszú távú utóhasznosítási igény hiányá-

ban az ideiglenes és elbontható – helyszí-

nek maximális felhasználását. Az értékelő 

bizottság pedig független szakértőket von 

be a társadalmi, gazdasági és politikai körül-

mények megítélésére, különös tekintettel  

a fenntarthatóságra és utóhasznosításra.

A szervezet nem csak az olimpia megvalósulá-

sáig tart a rendezővel: utána is felügyelni kész az 

utóhasznosítást a nemzeti olimpiai bizottságok 

és külső szervezetek, például az olimpiai Város-

ok Világszövetsége (UMWO) támogatásával.

A reform elfogadásával a világ legnagyobb 

sportszövetsége egyértelművé tette: visszatér 

a játékok eredeti  szellemiségéhez, ezzel lehe-

tővé téve a közepes méretű nagyvárosoknak, 

így a közép-európai-régió országainak is, hogy 

megfelelő olimpiai helyszíneknek bizonyuljanak.

Az Olympic Agenda 2020 történelmi esélyt 

kínál Budapest részére, amennyiben bebizo-

nyosodik, hogy az olimpiarendezés hasznos 

vállalkozás Magyarország számára, és segít-

heti a magyar családok, munkavállalók, a ma-

gyar kis- és középvállalkozók előbbre jutását,  

valamint a munkahelyteremtést és a gazdasági 

növekedést.

polgár JUdiT:
A valaha volt legjobb női sakkozó, 
kétszeres női sakkolimpiai bajnok 

„A holnap győztesei azok lesznek, 
akik képesek az elavult gondolatok 
elvetésére és új ismeretekkel való 
behelyettesítésére.”

borKai zsolT
a magyar olimpiai bizottság elnöke, 
olimpiai bajnok tornász

„A gazdaságos olimpia forradalmi 
változás, Magyarországnak pedig 
történelmi esély. Az időzítés mindig 
fontos – most nem alaptalanul gon-
dolhatjuk, hogy eljött a mi időnk.”

A
z O

lim
p

iai Védnöki Testület tagja

oszKó péTer
gazdasági szakember, volt pénz-
ügyminiszter (2009-2010), az elTe 
jogi karának oktatója 

„A kisebb, olcsóbb, gazdaságosabb 
és megtérülő olimpiák terve valós 
esélyt jelenthet akár Budapestnek is.”

invitációs fázis
2015.01.15–09.14.

MOB közgyűlés/
Fővárosi Önkormányzat/

Parlament határozata a jelentkezésről

Pályázati kérdőív leadása a NOB-nak Részletes pályázati anyag leadása

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Hivatalos jelentkezés határideje Kandidáló városok 
kiválasztása

NOB Közgyűlés: végső
prezentáció / Rendező város 

kiválasztása

Jelentkezési fázis
2015.09.15–2016.05.

Kandidálási fázis
2016.05–2017.09.

forrás: pwC

Az olimpiAi pályázás folyAmAtA és mérföldkövei

A
z O

lim
p

iai Védnöki Testület tagja

A
z O

lim
p

iai Védnöki Testület tagja
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894. 

június 23-án jött létre párizsban, tizenhárom tag 

részvételével, melyek között ott volt a Magyar 

olimpiai Bizottság (MoB) alapító-titkára, ke-

mény Ferenc is. Az alapító országok közül már 

csak négyen maradtak, melyek nem rendeztek 

még olimpiát – köztük Magyarország. 

pedig az 1920-as játékok rendezési jogát el-

nyerte Budapest, de politikai okokból ettől 

később megfosztották. Ez még négy várossal 

fordult elő az újkori olimpiák történetében,  

de a magyar főváros az egyetlen, amely máskor 

sem lehetett házigazda. Bár 1960-ig többször 

is pályázott Budapest a rendezésre, de ekkora 

esélye még sohasem volt, mint ma! nemcsak 

a gazdaságos és emberibb léptékű játékokat 

előnyben részesítő Agenda 2020 reformjai mi-

att, hanem azért is, mert a noB célja, hogy új 

térségekbe is eljusson az olimpia. közép-Európa 

pedig eddig még nem adott otthont a játékok-

nak, annak ellenére sem, hogy az alapítók közül 

ketten is – Magyarország és Csehország – ebből 

a térségből valók.

magyarországnaK Járna az 
oliMPiArEndEzés lEhEtőségE
magyarországot mindemellett a sikeressé-

ge is hivatottá teszi arra, hogy házigazda 

lehessen: az egy főre jutó olimpiai érmek 

tekintetében a harmadik, míg az egy főre 

jutó aranyak számában a második helyen 

állunk a világban!  Azoknak az országok-

nak a körében, amelyek már legalább száz 

érmet gyűjtöttek a nyári játékokon, hazánk 

az egyetlen, amely ez idáig nem rendezett 

olimpiát.

A rendezéshez elengedhetetlenül szüksé-

ges társadalmi támogatottság is igen magas 

országunkban. A Szonda ipsos 2007-es köz-

vélemény-kutatásában a megkérdezettek 

77 százaléka válaszolta azt, hogy Budapest-

nek be kellene nyújtania pályázatát 2011-ben  

a 2020-as játékos megrendezésére. A fővárosi 

lakosok között ez az arány 70 százalék volt.

A budapesti olimpiai mozgalmat képvise-

lő BoM a Magyar Sportért Alapítvány meg-

bízásából a kutatócég idén is elkészítette  

a felmérést és a korábbihoz hasonló ered-

ményt kapott: a magyar lakosság 60 százaléka 

támogatná az olimpiai pályázatot és 54 száza-

léka képesnek is tartja a fővárost a rendezésre.

TörTénelmi esély
MAgyARoRSzágnAk
A NOB céljA, hOgy új térségekBe,
így Közép-Európába is Eljusson az olimpia.

Az O
lim

piai V
é

d
nöki Testület tagja

rEgőCzy KrisztinA
a nemzetközi Korcsolyázó szövetség szakági sportigazgatója, 
üzletasszony és sportdiplomata, olimpiai ezüstérmes és világbajnok műkorcsolyázó

„Magyarországnak óriási előnyt jelentene a régiós verseny-
ben, ha Közép-Európában mi lennénk az első házigazdák. 
A budapesti olimpia olyan ügy, amely alkalmas lehet arra, 
hogy tízmillió magyar felsorakozzon mögé.”

dr. bienerTH gUszTáv
gazdasági szakember, a pricewaterhouseCoopers 
volt magyarországi és közép-európai vezérigazgatója 

„Nemcsak Budapest, hanem Magyar-
ország, több vidéki város is profitálhat 
a rendezésből. A sport, az esemény és 
az ország fejlesztési igényei szépen ösz-
szekapcsolhatók. A budapesti olimpia 
nem álom, hanem feladat!”
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Mi kEll A siKeres olimpia
MEgREndEzéSéhEz?
infrasTrUKTúra
A sikeres olimpia megrendezéséhez elenged-

hetetlen kritérium a rendező város, illetve az 

ország infrastruktúrájának alkalmassága. Bizto-

sítani kell az esemény, a sportolók, a hivatalos 

vendégek, újságírók és a közönség fogadá-

sát, mozgását, tartózkodását és kiszolgálását. 

Mindehhez szükséges a megfelelő autópálya- 

és vasúthálózat, a városokon belüli közösségi 

közlekedés és a szálláshelyek elégséges száma. 

Az utóbbi iránti megnövekedett igényt ideig-

lenes megoldásokkal, kollégiumfelújításokkal, 

szállodahajókkal nagymértékben és költség-

hatékonyan meg lehet oldani. nagy előnyt 

jelenthet, ha a rendező ország az európai kon-

tinens összes nagyobb városából repülővel pár 

óra alatt közvetlen járattal megközelíthető.

léTesíTményépíTés
és -gAzdálKodás
Elengedhetetlen feltétel természetesen a 

megfelelő sportlétesítmények, az olimpiai 

falu, a médiafalu és a médiaközpont bizto-

sítása. A sikeresség szempontjából nagyon 

fontos, hogy az esemény után ne maradjanak 

kihasználatlan stadionok, szálláshelyek. Ezért 

elsősorban olyan építményeket kell igénybe 

venni, melyek már rendelkezésre állnak, illetve 

az olimpiai rendezés nélkül is elkészülnének. 

Amely sportág stadionjára, pályájára később 

nem lenne szükség, annak versenyeit vagy más 

sportkomplexumban kell lebonyolítani, vagy e 

célból úgynevezett ideiglenes, azaz az olimpia 

után elbontható, illetve másra hasznosítható 

létesítményeket kell eszközölni.

 Ezenkívül ajánlott az úgynevezett mobillelá-

tók használata, amelyek révén a későbbiekben 

a létesítmény befogadóképessége a kívánt 

méretűre csökkenthető. A modern építés-

technológia mindezekre remek megoldások-

kal szolgál, melyeket már londonban is nagy 

sikerrel vettek igénybe.

Társadalmi összefogás, 
önKénTesség
Ahhoz, hogy egy olimpia minden szempontból 

sikeres legyen, tartós nemzeti hozzáadott ér-

téket kell adnia mind a rendező város, mind az 

egész ország részére. pozitív közösségi élményt, 

maradandó emléket kell nyújtani az önkénte-

sek, a résztvevők, a szurkolók és a lakosság 

számára. Ennek elérésében sokat segíthet a 

nemzeti közösség részvétele a rendezésre való 

felkészülésben, valamint a társadalmi összefo-

gás, a segítő hozzáállás, illetve önkéntesség az 

érkező látogatók vendéglátását, a felvezető és 

kísérő programokat illetően. Természetesen 

nem elhanyagolható elem a versenyeken való 

sikeres hazai szereplés sem.

szErvEzői tAPAsztAlAt
A különböző, korábbi világversenyek során 

szerzett szervezői tapasztalat is jelentős erőt 

képviselhet az olimpia sikeres lebonyolítá-

sában. Minél több minél nagyobb létszámú 

világbajnokságot és kontinenstornát bonyo-

lított le az olimpiát rendező ország és város, 

a tapasztalatokat felhasználva annál haté-

konyabban, minden igényt kielégítően tudja 

megrendezni a különböző versenyszámokat, 

illetve látja el a szervezési feladatokat.
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dr. magyar zolTán
Kétszeres olimpiai bajnok tornász, a magyar olimpiai bizottság alel-
nöke, a magyar Torna szövetség elnöke (2011-), a nemzet sportolója 

„Nemcsak az érzelmek, hanem észérvek is szólnak 
a budapesti olimpia mellett. Az egész nemzetet 
összekovácsolhatja.” 
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dr. baráTH eTele
a magyar Kajak-kenu szövetség elnöke, volt európai 
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, politikai 
államtitkár, kormánybiztos, az európai gazdasági 
és szociális bizottság tagja

„Az olimpia olyan eszme, ami fel-
emel, összeköt, ugyanakkor nagyon 
gyakorlati is.”

A KövEtKEző évEK nEMzEtKözi 

sporTeseményei HazánKban
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017)
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017)	

•	Judo	V
ilágbajn

okság	(
2017)	

•	ICF	Ka
jak-ken

u	Világ
bajnok

ság	(20
19)

•	Labda
rúgó	Eu

rópa-ba
jnokság

	 

négy	ta
lálkozó

ja	(2020
)

•	Gyula
i	István

	Memorial,	S
zékesfe

hérvár	
 

–	minden	é
vben

1224
Európa-bajnokság

KAjAK-KEnu

VB: 1998, 2006, 2011

EB: 2002

riTmiKUs

gimnaszTiKa 

VB: 2003

EB: 1999

vitorlázás – 470 

VB: 2000

EB: 2006

öTTUsa
VB: 1999, 2009

EB: 1997, 2000, 2006, 2010, 2014

Kézilabda
EB: 2004, 2014 

vízilabda
EB: 2001, 2014 

úszás
EB: 2006, 2010, 2012 vívás

VB: 2013

EB: 1995, 2005

birKózás
VB: 2005, 2013

CselgánCs
EB: 2013

aTléTiKa
EB: 1998

TriaTlon
EB: 2002

labdarúgás U19

EB: 2014

öKölvívás
VB: 1997

lövészeT

EB: 2014

MűKorCsolyA

EB: 2014

szerTorna
VB: 2002

EB: 2005

Világbajnokság

magyarországon olimpiai számoKban rendezeTT

világvErsEnyEK (1995–2014) és A ForMA-1 (1986–2014)

28
Forma-1
Magyar Nagydíj

(Hungaroring)

1986-óta
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Az oliMpiAREndEzéSTől FüggETlEnül
megvalósUlT és TervezeTT
sPortlétEsítMény-FEjlEsztésEK (2003-2017)

Városi Stadion
fejlesztés éve: 2003
Kapacitás: 10000

ETO Stadion 
fejlesztés éve: 2009
Kapacitás: 16000

Audi Aréna 
fejlesztés éve: 2014
Kapacitás: 5500

Rátgéber Nemzeti
Kosárlabda Akadémia 
fejlesztés éve: 2015
Kapacitás: 1400

Sóstói Stadion 
fejlesztés éve: 2016
Kapacitás: 14250

Veszprém Aréna 
fejlesztés éve: 2008
Kapacitás: 5000

Multifukcionális 
csarnok 
fejlesztés éve: 2017
Kapacitás: 3000

Nemzeti Kézilabda Akadémia 
fejlesztés éve: 2015
Kapacitás: 1700

Haladás Stadion
és Multifunkcionális 
Csarnok 
fejlesztés éve: 2017
Kapacitás: 9859 dUnaúJváros

győr

péCs

veszprém

TaTabánya

balaTonboglár

szombaTHely

széKesfeHérvár

Szeged Maty-éri Olimpiai 
Központ fejlesztése
fejlesztés éve: 2009
Kapacitás: 11000

Labdarúgó-stadion
fejlesztés éve: 2015
Kapacitás: 6000

Nagyerdei Stadion 
fejlesztés éve: 2014
Kapacitás: 20000

Diósgyőri Stadion 
fejlesztés éve: 2016
Kapacitás: 15000

Papp László Sportaréna
fejlesztés éve: 2003
Kapacitás: 12500

Syma Rendezvényközpont
fejlesztés éve: 2006
Kapacitás: 3000

Császár-Komjádi Uszoda
fejlesztése 
fejlesztés éve: 2012
Kapacitás: 1800

Dagály Úszókomplexum
fejlesztés éve: 2016
Kapacitás: 12000

Uszoda
fejlesztés éve: 2016
Kapacitás: 1000

Tüskecsarnok
fejlesztés éve: 2014
Kapacitás: 4000

Groupama Aréna
fejlesztés éve: 2014
Kapacitás: 22000

Hajós Alfréd Nemzeti 
Sportuszoda fejlesztése  
fejlesztés éve: 2012
Kapacitás: 1000

Puskás Ferenc Stadion
fejlesztés éve: 2017
Kapacitás: 65000

szeged

debreCen 

misKolC

bUdapesT

gödöllő
a magyarországon várhatóan 2024-ig felépülő 
stadionok, csarnokok, uszodák és sportkomplexumok 
mennyiségben és minőségben megközelítik a nyári 
játékokhoz szükséges készültségi szintet.
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az olimpia KölTségéneK 
számíTása
Megkerülhetetlen kérdés a finanszírozás.  

A közvetlenül az olimpiához kapcsolódó költ-

ségeket még nehéz megbecsülni, de a június-

ra elkészülő megvalósíthatósági tanulmány 

megközelítő választ ad arra a kérdésre, hogy 

mennyibe kerül Magyarországnak az olimpia 

megrendezése.  Az olimpia költsége a pályázá-

si költségek, a szervezőbizottság (oCog) net-

tó költségének, valamint az olimpiai fejlesz-

tések költségének összessége, csökkentve 

az olimpiát követő értékesítések bevételével.

TámogaTás
A rendezés képessége önmagában nem elég-

séges a győzelemhez, ahhoz a sportdiplomá-

cia területén is erős támogatást kell építenünk 

a noB-tagok, a nemzetközi sportszövetsé-

gek, a 205 nemzeti olimpiai bizottság vezetői,  

a nemzetközi politikai szereplők, valamint az 

olimpiához üzletileg kapcsolódó nagyvállalati 

kör képviselőinek körében. 

Az Olimpiai Védnöki T
es

tü
le

t 
ta

g
ja

           „magyarország a sportmúltját és az elmúlt
                 időszAk infrAstrukturális fejlesztéseit
  tekintve egy ütős, esélyes pályázAtot AdhAt be” 
- nyilatkozta Thomas bach, a nemzetközi olimpiai bizottság elnöke. 

dénes ferenC
sportközgazdász, a Champions Consulting tanácsadó cég 
ügyvezető tulajdonosa, a testnevelési Egyetem oktatója

„Végre lenne egy cél, amely felvillant egy 
perspektívát, hogy valahonnan valahová 
eljuthat ez az ország.”
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A magyar olimpia tervét a felemelkedés tár-

sadalmi céljával összhangban lehet megfo-

galmazni. Az olimpia megrendezésének vál-

lalható költségek mellett fejlődést és hasznot 

kell hoznia az országnak: munkahelyeket kell 

teremtenie, gazdasági növekedést, emelkedő 

adóbevételeket kell hoznia, esélyt kell terem-

tenie a kis-, középvállalkozásoknak, növelnie 

kell a magyarországi külföldi befektetéseket, 

a Magyarországra utazók számát. 

Az olimpiarendezés pozitív gazdasági hatásai 

között van olyan, amely már az esemény előtti 

években jelentkezik, vannak, amelyek az olimpia 

évében realizálódnak, míg mások éppen a játé-

kok után csúcsosodnak ki. Az olimpiarendezés 

következtében Magyarország ismertsége nő, 

ez a turizmus jelentős élénkülését vonhatja 

maga után és az országot, valamint Budapestet  

a kelet-közép-európai régió központjává teheti. 

Az oliMpiAREndEzéS gAzdASági ElőnyEi
A Nyári oliMpiA MEgrENdEzéséVEl Egy MAgyArország MérEtű állAM hAtAlMAs

gAzdAsági löKést KAphAt, MEllyEl jElENtősEN jAVulhAt pozíciójA A VilágBAN.

foglalKozTaToTTság emelKedése

Az építőipar, a létesítménygazdálkodás, a vendéglátás, a turizmus és 

az ezeket kiszolgáló területeken nagy számú új munkahely jön létre. 

Felmérések igazolják, hogy a 2012-es londoni játékok miatt több mint 

70 ezer dolgozót foglalkoztattak átmeneti vagy tartós viszonyban,  

az 1992-es barcelonai olimpiának köszönhetően pedig jelentősen csök-

kent a munkanélküliség az egész országban a következő évtizedben!

KKv-szEKtor FEjlődésE

A kis- és középvállalkozások bevonása a rendezésbe a szektor nagy 

ütemű fejlődése mellett a vállalkozási kedv ugrásszerű emelkedését 

is eredményezheti.

A MűKödőtőKE BEárAMlásA

A rendezésnek és a médiaérdeklődésnek köszönhetően emelkedik 

az ország elismertsége, amely hozzájárul a külföldi befektetők 

megnyeréséhez. Az esemény kapcsán kormányzati és vállalati 

szinten egyaránt lehetőség nyílik új kereskedelmi egyezmények 

és kapcsolatok kialakítására, amely  illeszkedik a nemzeti fejlődési 

terv célkitűzéseihez.

ágazaTi növeKedés

A beruházások által az építőipar és a hozzá kapcsolódó ágazatok, 

az esemény révén a kereskedelmi és a turisztikai ágazat számottevő 

növekedésével lehet számolni.

ErőForrásoK KihAsználásA, ProduKtivitás növEKEdésE

Az ország erőforrásainak jobb kihasználása, valamint az érzelmi előnyök élénkíthetik a gazdaságot, gyorsítják  

a gazdasági növekedést. Ez nemcsak a lakosság növekvő fogyasztásában, hanem a hatékonyabb produktivitásban is 

jelentkezhet, amely a kibocsátás növekedésével jár.

élénKülő idEgEnForgAloM, rEgionális KözPonttá válás

Az ország ideális, központi fekvése miatt a külföldi turisták százezreinek érkezése várható az olimpiai játékokra: 

londonban megközelítőleg 700 ezer volt az olimpiára érkező látogatók száma. A világesemény a városmárka 

megújítását is lehetővé teszi, amely hosszú távú előnyt jelent. 

innováCió fellendülése

Az olimpiarendezéshez kapcsolódóan számos technológiai innováció, ideiglenes és visszabontható sportlétesít-

mény-fejlesztés, valamint környezetvédelmi projektek (kármentesítés, hulladékgazdálkodás, csatornafejlesztés) 

megjelenése várható. 

infrasTrUKTUrális berUHázásoK megvalósUlása

A közösségi közlekedés, a közlekedési- és úthálózat fejlesztése hosszú távon is óriási hasznot jelenthet az országnak 

és a fővárosnak, melyből a vállalkozások is profitálnak.

tElEPülés-rEhABilitáCiÓ

Az olimpia idejére új szálláshelyek kialakítására van szükség, mellyel célszerű összekötni a fogadó város, illetve ország fej-

letlenebb részeinek rehabilitációját. londonban például az olimpiai falut az esemény után átalakították lakóépületekké, 

mellyel nőtt az elérhető lakóingatlanok mennyisége és minősége is.

Az Olimpiai Védnöki T
es

tü
le
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ta
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ja

gyUrTa dániel
olimpiai bajnok és többszörös világbajnok úszó

 „Magyarország lélekszámában kis ország, azonban 
teljesítményekben mégis képes nagy lenni. támoga-
tom az olimpia megrendezését, és bízom benne, hogy 
az egész ország összefog e nemes cél érdekében.”
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KülFöldi látogAtÓK és tv-nézőK száMA Az ElMúlt négy oliMPián

MAgyArországrA érKEző turistáK historiKus száMA

Forrás: kSh
Utolsó frissítés: 03/12/2015
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00 
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00 
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2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Nemzetközi, olimpiára érkező turisták szám
a 110 000

SYDNEY PEKING LONDONATHÉN
Nemzetközi turisták összesített szám

a az olim
pia évében, az adott városban n/a

TV nézők szám
a (m

illiárd) 3,6

Nemzetközi, olimpiára érkező turisták szám
a 150 000

Nemzetközi turisták összesített szám
a az olim

pia évében, az adott városban 2 883 167

TV nézők szám
a (m

illiárd) 3,9

Nemzetközi, olimpiára érkező turisták szám
a 382 000

Nemzetközi turisták összesített szám
a az olim

pia évében, az adott városban 3 790 400

TV nézők szám
a (m

illiárd) 3,6

Nemzetközi, olimpiára érkező turisták szám
a 590 000

Nemzetközi turisták összesített szám
a az olim

pia évében, az adott városban 15 460 000

TV nézők szám
a (m

illiárd) 3,6

2000

2004

2008

2012
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gyárfás Tamás
a nemzetközi úszó szövetség alelnöke, az európai úszó szövetség kincstárnoka,  
a magyar úszó szövetség elnöke (1993-). az eddigi legnagyobb magyarországi sport-
esemény, a 2017-es vizes világbajnokság szervezőbizottságának operatív elnöke

„sportban nagyhatalom vagyunk, az állami támogatás 
sohasem volt annyira gazdag, mint most, a létesítmények 
megsokszorozódnak. hiszünk a budapesti olimpiában!”

KováCs „KoKo” istván
olimpia és amatőr világbajnok, majd

profi világbajnok ökölvívó. 
Mérkőzésellenőr és sportvezető 

„Az első, fontos lépéseket megtet-
tük a budapesti olimpia érdeké-
ben, de hosszú az út, és még több  
a munka. csak együtt sikerülhet.”



a  s p o r T  m i n d e n K i é !22 23

MAgyARok Az oliMpiákon

oliMpiAi SikEREk FéMjElzik hAzánkAT: 

Eddig 25 nyáRi jáTékokon VETTünk 

RéSzT, MElyEkEn MAgyARoRSzág öSz-

SzESEn 476 doBogóS hElyEzéST éRT 

El! EzEk közül MindEn ESEMényRől 

lEgAláBB Egy ARAnyéREMMEl, illETVE 

Az 1900-AS, páRizSi oliMpiA kiVéTElé-

VEl lEgAláBB kETTőVEl TéRT ViSSzA  

A MAgyAR CSApAT.

birkózás 19 16 19 53

Torna 15 11 14 40

atlétika 10 12 17 40

ökölvívás 10 2 8 20

öttusa 9 8 5 22

vízilabda 9 3 3 15

sportlövészet 7 3 7 17

labdarúgás 3 1 1 5

súlyemelés 2 9 9 20

Cselgáncs 1 3 5 9

Kézilabda 0 1 2 3

evezés 0 1 2 3

lovaglás 0 0 1 1

Tenisz 0 0 1 1

vitorlázás 0 0 1 1

összesen 167 144 165 476
Művészeti versenyek 1 2 1 4

összesen 168 146 166 480

SPORTáG 1 32
35

25

22

22

23

29

∑
26

18

26

83

66

77

VíVás

Úszás

KAjAK-KENu

magyar érmek
sportágak szerint
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Magyarország már az első újkori nyári olimpi-

án részt vett 1896-ban Athénban. Az éremre 

sem kellett sokat várnunk, hiszen rögtön az 

első rajthoz álló honfitársunk, Szokoly Alajos 

a harmadik helyen ért célba százméteres 

síkfutásban. Magyar arany is született görög-

országban: hajós Alfréd lett az olimpiák tör-

ténetének első úszóbajnoka. később szerzett 

még egy aranyérmet, a teljes csapat pedig két 

első, egy második és három harmadik hellyel 

zárt, mellyel megkezdődött a magyar sport 

immáron közel százhúsz éves szárnyalása az 

ötkarikás játékokon. 

A legnagyobb sikert 1952-ben, helsinkiben 

értük el, ahol 16 arany- és 10 ezüst- mellett 

16 bronzérmet is szereztek sportolóink. Fe-

ledhetetlen sportesemény volt ez, hiszen itt 

lett bajnok a puskás Ferenc fémjelezte labda-

rúgó Aranycsapat, szintén a dobogó tetejére 

állhatott minden idők egyik legjobb ökölví-

vója, papp lászló, valamint kárpáti györgy-

gyel a férfi vízilabda-válogatott, a kardozók 

mezőnyében pedig kovács pál egyéniben 

és csapattal is első lett. Magyarország itt a 

harmadik helyen végzett az éremtáblázaton.
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magyar érmek az olimpiákon
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sors Tamás
Többszörös paralimpiai úszóbajnok, a 100 méteres pillangó szám 
világcsúcstartója

„A budapesti paralimpiától azt remélném, 
hogy az egész ország meggyőződne arról:  
a parasportolók ugyanolyan sportemberek, 
mint egészséges társaik, és ők is hatalmas 
munkát végeznek el a siker érdekében.”

dr. Kemény dénes
a magyar vízilabda szövetség elnöke, 
a férfi vízilabda-válogatott volt szövetségi kapitánya

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a válogatott 
eredményei, a tizenkét évig tartó olimpiai veret-
lenség és játékosaim sportemberi kisugárzása új di-
menzióba emelte a vízilabdázást Magyarországon.”
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Az Olimpiai Védnöki T
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világbajnoki ezüstérmes, hétszeres BEK-győztes, 205-szörös  
magyar és 113-szoros osztrák válogatott kézilabdakapus, a barce-
lonai olimpia legjobb női kapusa, pénzügyi tanácsadó, pszichológus

„A játékokon részt venni katartikus élmény, 
mindenkinek kívánom, hogy sportolóként vagy 
szurkolóként legalább egyszer átélje – lehetőleg 
idehaza, Budapesten.”

A sikerek a xxi. században sem maradtak el, 

hiszen Sydneyben (2000), Athénban (2004) és 

londonban (2012) is nyolc aranyérmet nyert a 

magyar küldöttség. Pekingben (2008) „csak” 

hármat, melyet sokan hatalmas csalódásként 

éltek meg, pedig jó pár Magyarországhoz 

hasonló méretű nemzet előre aláírta volna 

ezt az eredményt. Ezen a négy olimpián olyan 

sikereket ünnepelhettünk, mint a férfi vízilab-

da-válogatott csapatsportágban egyedülálló, 

sorrendben három aranyérme, kovács ágnes 

szenzációs teljesítménye 200 méteres mell-

úszásban (Sydney), nagy Tímea felejthetet-

len sikerei párbajtőrben (Sydney és Athén),  

az időközben elhunyt kolonics györgy gyö-

nyörű győzelme kenu egyesben 500 méteren 

(Sydney), a birkózás eddigi utolsó aranyér-

mét szerző Majoros istván diadala kötött-

fogásban (Athén), Vajda Attila aranyat érő 

kenuzása 1000 méteren (peking), Berki krisz-

tián hibátlan tornagyakorlata 

lovon (london), gyurta dániel 

felejthetetlen hajrája 200 mé-

teres mellúszásban (london), 

vagy Szilágyi áron ellentmon-

dást nem tűrő vívása kardban 

(london).

legutóbb, a londoni játé-

kokon a várakozásokat túlszárnyalva nyolc 

arany-, négy ezüst- és hat bronzéremmel 

zárt a magyar csapat, az össze-

sített éremtábla kilence-

dik helyén végezve. Az 

első nyolcban (USA, 

kína, nagy-Britannia, 

oroszország, koreai 

ndk, németország, 

Franciaország, olasz-

ország) egyetlen olyan országot sem talá-

lunk, melynek népességét akár csak meg-

közelítené hazánké. Magyarország eddig 25 

nyári olimpián vett részt, és ezen összesen 

nem kevesebb mint 167 arany-, 145 ezüst- és 

164 bronzérmet nyert, vagyis összesen 476 

dobogós helyezést ért el. Ezzel az ország  

az összesített táblázat nyolcadik helyén áll, 

és a lista első tizenhárom helyezettje közül 

az egyetlen, amelyik még soha nem rende-

zett olimpiát.

ha az érmeket a népességaránynak meg-

felelően vizsgáljuk, akkor pedig azt láthat-

juk, hogy csupán Finnország és Svédország 

szerepel nálunk előkelőbb helyen. Csak  

az aranyérmeket nézve azonban 

minden 60 ezredik lakosra 

jut egy hazánkban, en-

nél pedig csak a finnek 

tudtak eddig jobb át-

lagot produkálni.

     Az AlApítók és egyben kiemelkedő 
eredményt elérő országok közül
           magyarország az egyetlen,
  Amely még nem rendezett olimpiát.
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Az oliMpiA TáRSAdAlMi hATáSAi
Egy VilágESEMény SikERES MEgREndEzéSE SzáMTAlAn poziTíV – közVETlEn éS közVETETT – 

TáRSAdAlMi ElőnyT hoRdoz MAgáBAn.  Az oliMpiA A különBöző TáRSAdAlMi RéTEgEk közöS, 

EgySégES CéljánAk MEgVAlóSUláSáVAl jön léTRE, AMEly MáR önMAgáBAn iS nöVEli Az oRSzág 

nEMzETi önBECSüléSéT, A lAkoSSág MEnTáliS EgéSzSégéT.

sporTHaTásoK
•  sportolási lehetőségek bővülése, sport-

infrastruktúra fejlődése.

•  testmozgás, egészséges életmód nép-

szerűsítése, a lakosság egészségi állapo-

tának javulása.

•  Egységes sportstratégia, oktatás kidol-

gozása.

•  versenysportok népszerűsítése, az 

ország versenysport-teljesítményének 

fejlődése.

 

 

Kulturális hAtásoK 
•  önkéntesség népszerűbbé válása, tár-

sadalmi kohézió erősödése.

•  nyelvtudás, kommunikációs készségek 

fejlődése.

•  tolerancia, befogadó attitűd fejlődése.

•  regionális politikai és diplomáciai  

szerep növekedése.

•  Erősödhet a nemzeti büszkeség.

 

szoCiális HaTásoK
•  Az olimpiai beruházások és intézkedések 

jóléti hatása az olimpia után.

•lakásállomány és lakókörnyezet 

   javulása.

• A fogyatékkal élők helyzetének javulása.

  Forrás: PwC

szervezeTi HaTásoK
•  kapcsolódó szakmák és szakmai képes-

ségek fejlődése.

•  tudás és tapasztalat gyarapodása.

 

A  S P O R T  M I N D E N K I É !

Párbeszéd az olimpiáért

„Támogatjuk és elősegítjük a 2024. évi olimpiai és paralimpiai  pályázat
megalapozottsága érdekében a társadalmi párbeszédet.”

A legforróbb sztártitkok

BUDAPEST 2024 KÖSZÖNTJÜK
A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD
AZ OLIMPIÁÉRT PROGRAM
TÁMOGATÓ PARTNERSZERVEZETEIT!

„A magyar olimpia akkor támogatandó, ha segíti a hazai gazdaság felzárkózá-

sát, a magyar életszínvonal emelkedését. Ha a magyar embereknek, a magyar 

családoknak, a magyar kis- és középvállalkozásoknak személyesen és kézzel-

foghatóan jobb lesz az életük az olimpia következtében is.”
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