
Tisztelt Főpolgármester Úr, tisztelt Sportbarátok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagy utat tettünk meg azóta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. február 6-i 

közgyűlésén úgy döntött, javasolja Budapest városának és Magyarországnak, vizsgálja meg a 

2024-es olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. 

Az elmúlt bő egy évben, hol a társadalmi párbeszéd részeként szervezett rendezvényen, vagy 

épp a MOB 120. születésnapján, interjúkban, szakmai konferenciákon, de rengeteg baráti 

beszélgetésen gyakran hangsúlyoztam, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 

programja nélkül Budapest, Magyarország nem lenne Párizs, Róma és Los Angeles 

vetélytársa a 2024-es nyári olimpia és paralimpia megrendezéséért folyó versenyben.  

Számokkal, racionális érvekkel, a sportolói múltamból táplálkozó eltökéltséggel igyekeztem 

meggyőzni a bizonytalankodókat, a kétkedőket. Töretlenül hiszem, hogy a budapesti olimpia 

a nemzetet összekovácsoló közös ügyünk, elsősorban a gyermekeink, az unokáink sikerének, 

boldog jövőjének a záloga. Néhányan most megjegyezhetik magukban, hogy persze, mi mást 

mondhatna egy olimpiai bajnok, aki ráadásul a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Nekik csak 

annyit jegyeznék meg, hogy az olimpiarendezés gondolatának a megszületésétől mindig 

hangsúlyoztam, csak akkor pályázzunk, ha közmegegyezés van a budapesti olimpia 

megvalósíthatósága kérdésében és a gazdasági szakemberek számításai azt mutatják, ez egy 

megtérülő befektetés az ország számára, nemzeti szinten a felemelkedést szolgálja. 

Nyugodtan és jó érzéssel állok ma itt Önök előtt, mert tudom, hogy amire vállalkoztunk, 

megállíthatatlanul halad előre, és ma egy kicsit megint rólunk, Budapestről szól majd a 

világsajtó. Akik eddig esetleg egy kézlegyintéssel elintéztek minket, lassan elhiszik, hogy 

figyelni kell ránk, ebben a négyes versenyfutásban velünk, magyarokkal illik komolyan 

számolni.  

Ezen az emlékezetes tavaszi napon a pályázatunknak egy olyan örökségéről szeretnék 

néhány szót szólni, ami az elmúlt egy évben a kelleténél talán kevesebb figyelmet kapott.  

Nem lehet sikeres olimpiát rendezni, ha a házigazda csapat nem erős. Bizony, Hölgyeim és 

Uraim! Mert abban biztos vagyok, hogy Fürjes Balázs és csapata, élvezve a MOB és a Főváros 

szakmai támogatását, mindent megtesz majd azért jövő szeptemberig, hogy megvalósuljon 

az álmunk. Ami a rendezés technikai részét illeti, nincs kétségem, Magyarország kiváló 

házigazda lenne. Az elmúlt években számos kiemelkedő sporteseménynek voltunk 

kifogástalan vendéglátói, és a következő esztendőkben további alkalmak lesznek arra, hogy 



erre a pozitív képre ráerősítsünk: 2017-ben a vizes sportokban rendezünk világbajnokságot 

és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak, az EYOF-nak Győr ad otthont. Szerénytelenség 

nélkül megelőlegezem magunknak a jelest a rendezésért. De az igazi ünnephez 

elengedhetetlenek a sportsikerek. Hivatalosan 28, de a valóságban több mint 40 sportágban 

versengenek a fiatalok egy olimpián és rendezőként nem engedhetjük meg, hogy mondjuk 

alig 10 sportágban legyenek éremesélyes versenyzőink. Az ausztrálok 92-ben, Barcelonában 

hét aranyat nyertek. Sydney-ben, nyolc évvel később 16-ot. A britek 92-ben ötöt, 96-ban, 

Atlantában egyet, 2012-ben, Londonban 29-et.  

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy miképp Budapest, egyelőre olimpia nélkül is 

fejlődik, szépül, úgy a magyar sportban is elindult egy tudatos építkezés. A mi 

nagyberuházásunkat úgy hívják, hogy kiemelt sportágfejlesztési program. Ez az a hosszútávra 

tervező projekt, 2013-ban indult és a garanciája lehet egy 16-20 sportágban ütőképes, 

sikeres Magyar Csapatnak. Mert ha valahol megdönthetjük a rekordot, amit elődeink 

Helsinkiben állítottak fel 16 arannyal, akkor az Budapest lehet. Ezt a munkát nem lehetne hét 

év alatt elvégezni. Ahhoz, hogy a magyar sportnak új Hajós Alfrédje, Gerevich Aladárja, Keleti 

Ágnese, Papp Lászlója, Balczó Andrása, Egerszegi Krisztinája legyen, rengeteget kell dolgozni, 

de megéri! Nem beszélve arról, hogy a sport, a sportolás, az egészséges élet új értelmet 

nyerne. 

A Magyar Olimpiai Bizottság, mint ahogy eddig, a jövőben is minden támogatást megad a 

magyar sportnak, sportolóknak; a szakmai programjaink, a szervezetben felhalmozódott 

tudás a biztosíték arra, hogy valamennyi tehetségünk megkapja a lehetőséget a bizonyításra, 

amihez már csak az kell, hogy Mi is megkapjuk az esélyt a NOB-tól. Ehhez kívánok 

mindannyiunknak erőt, tisztességet és egészséget! 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

 

 

 


