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A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 2015. június 10-ei közgyűlésén egyhangúlag úgy döntött,
hogy támogatja a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatát és a
pályázati szándéknyilatkozat benyújtását.
A MOB Közgyűlése egyúttal javasolta Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének, hogy
támogassa a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatát és hatalmazza fel
Budapest Főváros Főpolgármesterét a Magyar Olimpiai Bizottsággal közös pályázati
szándéknyilatkozat benyújtására. (a MOB közgyűlésének határozatait az előterjesztés 1. számú
melléklete, a benyújtandó szándéknyilatkozatot a 2. számú melléklete tartalmazza)

1.

Előzmények:

A budapesti olimpia gondolata nem újkeletű. Az újkori olimpiák elsö évtizedeiben - 1896 és 1960
között - Budapest ötször pályázott a nyári játékok megrendezésének jogáért, és a 2000-es
években a Fővárosi Közgyűlés napirendjén is többször szerepelt a kérdés. A Fővárosi
Önkormányzat legutóbb 2008-2009-ben vizsgálta meg a pályázás lehetőségét. 2008. december
18-ai ülésén a Fővárosi Közgyűlés - egy 2020-as pályázatot előkészítendő - már a „A
Világörökség Duna menti szigetek olimpiája" projekttérségi és akcióterületi koncepcióját is
elfogadta, majd a BOM Egyesület által kezdeményezett ún. Olimpia törvény tervezetét nem
csupán támogatta, hanem 2009 augusztusában az Országgyűlés felé felterjesztési jogával is élt.
Az olimpia ügyét akkor (még a gazdasági világválság éveiben is) valamennyi - a Fővárosi
Közgyűlésben frakcióval rendelkező - párt, és annak minden egyes képviselője egyöntetűen
támogatta.
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Az

elmúlt

hónapokban a PricewaterhouseCoopers (PWC) vezetésével, várostervező,
és mérnök szakemberek együttműködésével elkészült az olimpiai
megvalósíthatósági tanulmány, mely - többek között - az olimpia gazdaságosságának kérdéseire
is választ adott. A tanulmány előkészítéséhez szakértelmével hozzájárult a Fővárosi
Önkormányzat várostervező közszolgáltatója, a BFVT Kft. is. A megvalósíthatósági tanulmány
vezetői összefoglalóját a jelen előterjesztés 3. számú melléklete (elektronikus úton kézbesítve)
tartalmazza. A tanulmány főbb megállapításai pedig az alábbiakban foglalhatók össze:
közlekedéstervező

2. Budapest eséllyel pályázhat
Budapest ma - köszönhetően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tavaly meghirdetett
Agenda 2020 elnevezésű programjának - sokkal közelebb áll egy nyári olimpia és paralimpia
megrendezésének lehetőségéhez, mint eddig bármikor. Az Agenda 2020 program a gazdaságos
olimpiák programja. Célja, hogy a Budapest méretű nagyvárosok is eséllyel induló potenciális
helyszínei lehessenek a nyári játékoknak. A NOB és annak vezetője, Thomas Bach felismerte,
hogy az olimpiarendezés nem maradhat a húsz legnagyobb és gazdasági szempontból
legerősebb ország privilégiuma.
Budapest és Magyarország kiemelkedő sporteredményeivel már kiérdemelte a rendezés jogát.
Sportolóink az újkori játékok során 167 aranyérmet szereztek. Magyarország az éremtáblázat
nyolcadik helyén áll; az első tíz helyen álló országok közül egyedül mi nem rendeztünk még
olimpiát.
De nem csupán sporteredményeink, hanem az olimpia eszméje iránti tiszteletünk okán is
megérdemeljük a rendezés jogát. A NOB (nem túl nagy létszámú) alapítói között tartják számon
dr. Kemény Ferencet; a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 120 éves fennállásával a világ legrégibb
nemzeti olimpiai testületei közé tartozik. A magyar sportolók mindig, amikor csak lehetőségük volt
rá, részt vettek a játékokon.

3. Budapest képes megrendezni az olimpiát
A NOB által meghirdetett Agenda 2020, azaz a gazdaságos olimpiák programja megteremtette
Budapest számára a lehetőséget a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok
megrendezésére történő pályázásra. Az Agenda 2020 csökkenti az olimpiai és paralimpiai
játékok méretét és költségét, lehetővé teszi a helyszínek szétterítését, akár a több-országos
rendezést, kiemelten kezeli a fenntarthatóságot, előnyben részesíti az olimpiától függetlenül
meglévő vagy tervezett létesítmények használatát és az ideiglenes létesítményeket. A NOB
gazdaságos, a fenntartható fejlődést segítő, megtérülő olimpiákat akar.
Magyarország és benne Budapest 2024-re az olimpiától függetlenül is nagyon közel kerül az
olimpiarendezés feltételeinek teljesitéséhez. Ezt az ország olimpiától teljesen független fejlődési
pályája, és 2024-re az olimpiától függetlenül elért fejlettségi állapota is alátámasztja. 2024-re
húsz éve leszünk az Európai Unió tagjai, és addigra vélhetően több mint 20,000 milliárd forint
uniós fejlesztési forrást költünk majd el Magyarország közlekedésének, infrastruktúrájának,
gazdaságának fejlesztésére. Ehhez társul a 2012 óta felgyorsult sportlétesítmény-fejlesztési
program, amelynek eredményeként az ország történetében először 2017-ben FINA vizes
világbajnokságot, a világ harmadik legnagyobb sporteseményét és 2020-ban UEFA labdarúgó
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Euróba-bajnoki mérkőzéseket (csoportmérkőzések és nyolcad
ifjúsági olimpiai fesztivált Győrben (szintén 2017).

döntőt)

rendeznek Budapesten,

A kisebb és olcsóbb olimpia, az országon belüli több helyszín, a több-országos rendezés
lehetősége, az elmúlt 10 év elvégzett, és a következő 10 év elhatározott infrastrukturális,
közlekedési és sportlétesítmény beruházásai, az Európai Unió által 2014-2020 között biztosított
fejlesztési források, a költségvetési egyensúly, a megindult gazdasági növekedés együtt teszik
reális céllá a budapesti olimpiát. Az elmúlt évek beruházásainak és a tervezett építkezéseknek
köszönhetően Magyarország a budapesti létesítmények mellett már most számolhat vidéki,
többek között győri, veszprémi, debreceni, szegedi, balatoni, miskolci-diósgyőri, szombathelyi,
székesfehérvári helyszínekkel is.

4. Budapestnek megéri
A megvalósíthatósági tanulmány gazdasági számításai előrejelzik: az olimpia gazdasági mérlege
várhatóan pozitív. Az olimpia gazdasági előnyei, az államháztartás nemzetgazdaság
többletjövedelme 1, 100 milliárd forintra becsülhető, az olimpiához szükséges nettó
államháztartási befektetés összege pedig ennél kevesebbre tehető. Nemzetgazdasági szinten,
figyelembe véve a háztartások és a vállalatok többletbevételei! is, a mérleg még pozitívabbnak
ígérkezik, az államháztartási, lakossági és vállalati bevételek tervezetten körülbelül
háromszorosai az államháztartási kiadásoknak 2015 és 2030 között. Az olimpia gazdasági
hatásai - befektetések generálása, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, turizmus,
államháztartási, háztartási (lakossági) és vállalati többletbevételek Magyarországon - az olimpiát
megelőző években, az olimpia heteiben és az olimpiát követő években jelentkeznek, rövid és
hosszú távon (2015-2030). Az olimpiával járó előnyök a számítások szerint meghaladják a
ráfordításokat.
Magyarországon az olimpia gazdasági-pénzügyi szempontból megvalósítható, a magyar
költségvetés számára az olimpiarendezés finanszírozható és megtérülő befektetést jelentene.
2015 és 2025 között évente átlagosan csupán a költségvetés fél százalékát tennék ki az olimpiai
befektetések.
Fontos leszögezni, hogy csak garantált haszon esetén kell befektetni. Az olimpiai befektetések
kizárólag akkor merülnek fel, ha Magyarország 2017-ben megkapja az olimpiarendezés jogát az olimpiarendezés biztos odaítélése nélkül rendezési kiadás nem merül fel. Viszont, ha
Budapest megkapja az olimpiarendezés jogát, nem csupán a finanszírozható mértékű befektetés
jelentkezik, hanem az olimpia gazdasági és társadalmi előnyei is valóságosak lesznek. Az
olimpiaspecifikus fejlesztések tehát kizárólag az olimpiarendezés biztos tudatában lesznek
szükségesek, és a döntést követő 7 esztendőben megvalósíthatóak.
Az olimpia hét legfontosabb gazdasági
azt követő tiz éven belül jelentkeznek:

előnye,

amelyek az olimpiát

megelőző

években, illetve az

jelentős munkahelyteremtő

hatás - 2017 és 2025 között összesen mintegy 100.000
munkahelyet hoz létre az olimpia, az éves átlag 2020 és 2024 között közel 19.000, a
legmagasabb éves érték közel 40.000-re becsülhető,

adó- és járulékbevételek növekedése a költségvetésben - az állami költségvetés olimpiai
bevételei rövid és hosszú távon mintegy 1, 100 milliárd forintra becsülhetőek,
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gyorsabb gazdasági növekedés, nagyobb nemzeti jövedelem, GDP - az olimpiának
köszönhető GDP növekedés, többlet értéke elérheti akár a 3,000 milliárd forintot is, a
legkiemelkedőbb években az olimpia akár 0,3 %-kal is meglökheti a GDP növekedését,
megnövekedett turisztikai bevételek - ezek rövid és hosszú távon elérhetik a 130 milliárd
forintot,
Magyarország versenyképességének növekedése,
uniós fejlesztési források még hatékonyabb felhasználása, elköltése,
az ország és Budapest ismertségének, jó hírének

5. A megvalósíthatósági
feltételezései

tanulmány

erősödése.

stratégiai

megközelítése

és

legfontosabb

Az olimpiai megvalósíthatósági tanulmány készítésekor az volt a legfontosabb cél, hogy
minimalizálják az olimpiával járó befektetéseket és maximalizálják a lehetséges hasznokat,
előnyöket. Így válik nyereségessé a budapesti olimpia hosszú távon. Ehhez egy olyan olimpiai
terv kellett, amely épít vidéki helyszínekre is, kiemelten kezeli az utóhasznosítás és
fenntarthatóság kérdését, igazodik az ország-város olimpiától független fejlesztési terveihez,
kihasználja azokat és fokozottan számol a 2024-ben olimpiától függetlenül meglévő
létesítményekkel, illetve ideiglenes létesítmények használatával.
A megvalósíthatósági tanulmány olimpiai tervének jellemzői:
Agenda 2020 illeszkedés, gazdaságos budapesti olimpia. A budapesti olimpia terve megfelel az
Agenda 2020 szempontrendszerének, teljes egészében kielégíti azt. A budapesti olimpia terve
Agenda 2020 kompatibilis.
Igazodás Budapest olimpiától független fejlesztési terveihez. Az olimpiai terv teljes egészében
Budapest olimpiától független közép- és hosszú távú fejlesztési terveihez igazodik, azokra épít.
Így csökkenti a szükséges befektetés összegét, és biztosítja, hogy az olimpia segítse, gyorsítsa
Budapest olimpiától független fejlesztési terveinek megvalósulását.
Igazodás a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési források felhasználásához. Az olimpiai terv
figyelembe vette és igazodik az aktuális uniós költségvetési ciklus fejlesztési forrásainak
magyarországi felhasználásához, épít annak eredményeire.
Teljes utóhasznosítás és fenntarthatóság - nem épül felesleges létesítmény. A terv csak olyan
létesítményekkel számol, amelyek olimpiától függetlenül rendelkezésre állnak 2024-ben, illetve
olimpiától függetlenül szükségesek. Így ezek hasznosítása és fenntarthatósága, kihasználtsága
biztosított. A kizárólag az olimpia lebonyolításához szükséges létesítmények mindegyike
ideiglenes létesítmény lesz.
Szakmai párbeszéd. Az olimpiai tervek készítésekor széleskörű szakmai párbeszédet valósítottak
meg a szakemberek várostervezökkel, a várostervezés és közlekedésfejlesztés kiemelt
szakértőivel, sportági szakszövetségekkel, szakmai szervezetekkel. Ehhez járul hozzá a MOB
által indított „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért" program.
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A megvalósíthatósági tanulmány készítésekor feltételeztük az átlag 3%-os gazdasági növekedést
tartalmazó gazdasági pálya fennmaradását és az olimpiától függetlenül elhatározott fejlesztések,
fejlesztési tervek tényleges megvalósulását.
6. Út a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokhoz

Az olimpia rendezési jogának elnyeréséhez az alábbi főbb mérföldköveken keresztül vezet az út.
1. A hazai döntések
A tág értelemben vett pályázati folyamat azzal veszi kezdetét, hogy az adott ország, illetve a
kandidálni szándékozó város arra illetékes döntéshozó testületei határoznak a jelentkezésről.
Budapest esetében a legfontosabb döntések közül az első, azaz a Magyar Olimpiai Bizottság
támogató döntése 2015. június 10-én már megszületett. A következő fontos döntés az adott
város, azaz Budapest legfőbb döntéshozó testülete, a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén kell,
megszülessen. Ezután szükséges az Országgyűlés, végül pedig a Kormány döntése.
A hazai döntéshozó testületek pozitív döntéseinek megszületése esetén, azt követően legkésőbb
2015. szeptember 15-ig kell benyújtania valamennyi, a 2024-es olimpia megrendezésére aspiráló
városnak a jelentkezési szándéknyilatkozatát, amely azonban még nem egy részletes
dokumentum, hanem csupán a szándékot deklaráló hivatalos nyilatkozat (ez lesz a jelen
előterjesztés 2. számú mellékleteként elfogadásra kerülő szándéknyilatkozat). A nyilatkozatot a
város nevében Budapest főpolgármestere, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke írja alá,
és nyújtja be közösen a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz.
2. A jelentkezési fázis

Ekkor kezdődik meg a pályázati eljárás első hivatalos időszaka, az úgynevezett jelentkezési fázis
(,,applicant phase"), amely 2015. szeptember 15. napjától tart 2016 májusáig. Ez alatt az időszak
alatt kerül sor az egyik legfontosabb szükséges dokumentum elkészítésére és benyújtására. Ez
az úgynevezett pályázati kérdőív, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által előre
meghatározott kérdésekre adott válaszok formájában részletezi a város pályázatát. A
dokumentum kiterjed a versenynaptár, a létesítménygazdálkodás és -kihasználtság kérdéseitől
kezdve az infrastruktúra, a finanszírozás, a biztonság kérdésén keresztül egészen az
utóhasznosításig.
3. A kandidálási fázis
2016 májusában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a jelentkező városok közül kiválasztja azokat,
amelyeket alkalmasnak tart az olimpia megrendezésére, és amelyek közül később eldöntik a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai, hogy melyik város rendezze meg a 2024-es olimpiát: a
kiválasztott városok innentől jogosultak az olimpiai öt karika hivatalos használatára is. A
kiválasztásra kerülő városok („candidate cities") száma nincs rögzítve, de a tapasztalok alapján
várhatóan 3-5 város kerülhet be ebbe a kőrbe. Ez a fázis 2016 májusától tart 2017
szeptemberéig, amikor is a végső döntés megszületik. Ebben a fázisban a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság illetékes szakértői a helyszínen is meggyőződnek egy több napos látogatás során arról,
hogy a kandidáns város által eddig az időpontig leadott dokumentumok mennyiben felelnek meg
a valóságnak, valamint az adott város erősségeit és gyengeségeit is feltárják. Ennek a fázisnak a
végén kerül leadásra az ún. „bid book", azaz a város végső, a döntést meghozó Nemzetközi
Olimpiai Bizottság tagjai mindegyike számára megküldött, több száz oldalas pályázati
dokumentuma. Ez a dokumentum jelenti voltaképpen magát a város pályázatát.
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4. A döntés

Mindezen fázisokat követően, 2017 szeptemberében a perui Limában, több körös szavazással
döntenek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai arról, melyik város adhat végül otthont a 2024es nyári olimpiai és paralimpiai játékoknak. Ekkor nyílik lehetősége minden városnak arra, hogy
egy pontosan megszabott keretek között tartott helyszini prezentációval győzze meg a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság még esetlegesen bizonytalankodó tagjait arról, hogy miért is kell
az adott városnak rendezni az olimpiát. A döntés napjával pedig megkezdődik a felkészülésre
rendelkezésre álló 7 esztendő.

A fent leírtakat összegezve elmondható, hogy Budapest - a NOB Agenda 2020 programjának és
az ország, s benne a főváros elmúlt években tapasztalt fejlődésének és az elkövetkezendő
évekre lefektetett megalapozott fejlesztési terveinek köszönhetően - még soha nem állt ennyire
közel a nyári olimpiai játékok megrendezésének lehetőségéhez.
Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést Budapest pályázási szándékának és a lenti
határozati javaslatoknak a támogatására!
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Határozati javaslat
A

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.

egyetért azzal, hogy Budapest, a Magyar Olimpia Bizottsággal közösen, Magyarország
Országgyűlésének támogatásával, pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok
megrendezésének jogáért.
határidő:

azonnal

felelős:

Főpolgármester

2.
egyetért a 2024. évi XXXlll nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésének
megpályázására vonatkozó közös szándéknyilatkozat - 2. számú mellékletben foglalt tartalmával és felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Országgyűlés támogató döntését
követően a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt írja azt alá, és küldje meg a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnökének.
határidő:

az Országgyülés pályázást támogató döntését követöen azonnal

felelös:

Főpolgármester

3.

felkéri a Magyar Országgyűlést, hogy döntésével támogassa Budapest és a Magyar Olimpiai
Bizottság 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázási
szándékát, valamint határozza meg a Magyar Kormány pályázással összefüggő feladatait.
Felhatalmazza a Főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Magyar
Országgyűlés elnökét.
határidő:

azonnal

felelős:

Főpolgármester

4.
felkéri a Főpolgármestert, hogy a Kormánnyal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyeztetve
2016. február 29-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a budapesti olimpia pályázat alapját
képező területfelhasználási, városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslatát és az azok
megvalósulása, illetve a budapesti olimpiarendezés esetén szükséges város-, létesítmény- és
közlekedéstervezési, beruházási, fejlesztési feladatok, intézkedések alapvető meghatározását, a
szűkséges kormányzati intézkedésekre vonatkozó kezdeményezéseket.
határidő:

2016. február 29.

felelős:

Főpolgármester
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5.
felkéri a Föpolgármestert, hogy a budapesti olimpia pályázat alapját képezö területfelhasználási,
városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslat Budapest Föváros Fövárosi Közgyűlés által
elfogadott város- és területfejlesztési terveiböl induljon ki, és az olimpia tervek alapvetöen
legyenek azonosak a Budapest Föváros közép- és hosszú távú fejlesztési terveiben
meghatározottakkal, így segítve Budapest olimpiától független közép- és hosszútávú érdekeinek
és céljainak érvényesülését.
határidő:

2016. február 29.

felelős:

Föpolgármester

1

Határozathozatal módja:

Valamennyi határozat meghozatala

Budapest, 2015. június

egyszerű

szavazattöbbséget igényel.
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1. A Magyar Olimpiai Bizottság 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezé
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1/KH/2015. sz. MOB KözgyOlésl Határozat
2015. február 6.
A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület kezdeményezi, hogy kihasználva
a gazdaságos olimpia esélyét, Budapest és Magyarország vizsgálja meg a 2024-es nyári
olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének lehetőségét.
A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület olimpiai társadalmi párbeszédet
indít a gazdaságos olimpia és a 2024-es magyar olimpiai és paralimpiai pályázat kérdésében.
A magyar olimpia terve csak egyetértéssel, erős társadalmi, szakmai, érdekvédelmi
támogatással lehet sikeres.
A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület kezdeményezi, hogy
haladéktalanul készüljön el a korábbi olimpiai megvalósíthatósági tanulmány frissítése és
átdolgozása, az Agenda 2020 reformprogram könnyítéseinek maximális kihasználásával. A
megvalósíthatósági tanulmány tartalmazzon költség-haszon elemzést, mutassa be, hogy
hogyan rendezhető Magyarországon olimpia vállalható költségekkel és hogyan
maximalizálhatóak az egész ország számára a hasznok és előnyök, a gazdasági bevételek.

A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület felkéri a gazdasági és szociális
ernyőszervezeteket, kiemelten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, a Vállalkozók
Országos Szövetségét, a Magyar Gyáriparosok Szövetségét, valamint a Magyar Tudományos
Akadémiát és a Magyar Míivészeti Akadémiát, hogy vegyenek részt a társadalmi párbeszéd
megvalósításában.
A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület nyomatékosan kéri a politikai
pártok vezetőit, tegyék lehetővé, hogy ez egy valóban független szakmai és társadalmi
párbeszéd legyen.
A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület felkéri a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarát, a Vállalkozók Országos Szövetségét, a Magyar Gyáriparosok Szövetségét,
valamint a Magyar Tudományos Akadémiát és a Magyar Müvészeti Akadémiát, hogy a
megvalósíthatósági tanulmány értékelésében aktívan vegyenek részt.
A Magyar Olimpiai Bizottság kifejezi részvételi szándékát a 2024-es játékok tájékoztató
szakaszában, megszervezi a NOB által ajánlott városlátogatást, a
Budapestre szabott NOB szemináriumokat, konzultációkat.

pályázat-előkészítő

A Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Védnöki Testület olyan olimpiai terv készítését
tartja elfogadhatónak, amely segíti a hazai gazdaság felzárkózását, felemelkedését és a
magyar életszínvonal emelkedését. Az olimpiai tervnek segítenie kell a magyarországi jóléti
mutatók közeledését az uniós átlaghoz, valamint a munkahelyteremtést és a gazdasági
növekedést.

Hatálybalépés időpontja: 2015. február 6.

14/KH/2015. MOB Közgylllési Határozat
2015. június 10.

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyíllése támogatja a 2024-es budapesti nyári olimpiai és
paralimpiai játékok pályázatát és a pályázati szándéknyilatkozat benyújtását.
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgylllése javasolja Budapest Főváros Önkormányzat
Közgyűlésének, hogy támogassa a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok
pályázatát és hatalmazza fel Budapest Főváros Főpolgármesterét a Magyar Olimpiai
Bizottsággal közös pályázati szándéknyilatkozat benyújtására.

Hatálybalépés időpontja: 2015. június 10.

Budapest, 2015. június 11.

Mr. Zsolt BORKAI
President
Hungarian Olympic Committee
1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
Hungary

t: (+36-1) 386-8000
f: (+36-1) 386-9670
e: president@olympic/hun.org
www.olympic-hun.org

DR. THOMAS BACH
Elnök
Nemzetközi Olimpiai Bizottság

KÖZÖS SZÁNDÉKNYILATKOZAT A 2024. ÉVI XXXlll NYÁRI OLIMPIAI ÉS
PARALIMPIAI JÁTÉKOK BUDAPESTI RENDEZÉSÉNEK PÁLYÁZATÁRA
Tisztelt Elnök Úr!
Alulírottak Tarlós István, mint Budapest Főváros Főpolgármestere és Borkai Zsolt, mint a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ezúton hivatalosan is tájékoztatjuk Önt, hogy a Budapest
Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűléseinek egybehangzó
döntése alapján, Magyarország Országgyűlése és a magyar kormány támogatásával, együtt
és közös szándéktól vezérelve bejelentjük szándékunkat a 2024. évi XXXlll Nyári Olimpiai és
Paralimpiai Játékok budapesti megrendezésére. Budapest Főváros és a Magyar Olimpiai
Bizottság részt kíván venni a 2024. évi XXXlll Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékoknak
otthont adó város kiválasztására irányuló pályázati folyamatban.
Meggyőződésünk,

hogy a budapesti pályázat a válasz a NOB Agenda 2020
reformprogramjára, pályázati szándékunk teljes összhangban van a NOB gazdaságos olimpia
koncepciójával. Egyben üdvözöljük, hogy a NOB a takarékosabb és fenntarthatóbb
olimpiarendezés irányába indul, megtörve ezzel a legnagyobb és leggazdagabb országok
olimpiarendezési monopóliumát. Az olimpiarendezéshez való hozzáférés bővítése
demokratikus gondolat, és ezzel visszatérhetünk az olimpiai eszme eredetéhez: valaha a
Budapestnél kisebb Antwerpen, Stockholm és Helsinki is rendezhetett nyári játékokat. A mi
olimpiai matematikánk egyértelmű: Agenda 2020 = Budapest 2024. Így Magyarország is
rendezhetne olimpiát, akinek a nyári játékok tíz legeredményesebb nemzete közül egyedül
nem adatott még meg ez a lehetőség.
Reméljük, hogy az Ön által vezetett Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a jelentkezési pályázati
fázisban is sikeresen és minden fél számára kielégítően folytathatjuk a közös munkát.
Tisztelettel és olimpiai barátsággal,

TARLÓS ISTVÁN

BORKAI ZSOLT
Elnök
Magyar Olimpiai Bizottság

Főpolgármester

Budapest

Főpolgármestere
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