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1. Fundamentumok 
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Az Olimpia Számokban
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•28 in 1: 28 világbajnokság egyszerre

•17+ versenynap, 30+ versenyhelyszín, 42 

versenyszám, 310 eredményhirdetés

•15 ezer sportoló és kísérő, 25 ezer újságíró

•7 millió néző a helyszíneken

•40 ezer önkéntes, 8 ezer munkavállaló, 85 ezer 

beszállító

•6 milliárd televízió néző



2. Agenda 2020



Agenda 2020, a gazdaságos olimpia reformja.

Vissza az olimpiai alapokhoz.

Történelmi esély a Budapesthez hasonló városoknak. 

2004-2024: Magyarország fejlődési pályája, húsz év 
uniós tagság, infrastruktúrafejlesztés.

Olimpiai nemzet.

Budapest, a magyar siker. 



Az Agenda 2020 célja az Olimpiai Mozgalom   
megújítása, az olimpiai értékek megerősítése

Fenntarthatóság, 
utóhasznosítás

Sportolók előtérbe 
helyezése az üzleti 

szempontokkal 
szemben

Az olimpia országos/
regionális kiterjesz-
tésének lehetősége

A költségvetés 
csökkentése, 

gazdaságosság

Történelmi esély a közepes méretű városok, és egyben 
Magyarország számára

2024
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3. Az olimpiai terv –
helyszínek és területhasználat 



Meglévő és ideiglenes 

létesítmények.

Nemzeti olimpia (games of a 

nation).

Hosszú távú örökség, hatás, 

hasznosulás, Budapest 

fejlesztési tervei.

Nemzetközi szakszövetségek 

előírásai.



Budapest

Budapest 2024 klaszterek

Duna zóna
1 Olimpiai klaszter
2 Margitsziget klaszter
3 Óbudai-sziget klaszter

Hősök zóna
4 Hősök tere klaszter
5 Puskás klaszter
6 Vásárközpont klaszter
7 Népliget klaszter





Dagály Úszókomplexum



Duna promenád

Budapest Főváros Önkormányzat
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Nemzeti Olimpia



4. Gazdasági hatások
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Legfontosabb gazdasági hatások,       
rövid és hosszú távon
• GDP és állami bevétel

• 2017-2025 között átlagosan 140 Mrd Ft 
GDP növekedést jelenthet évente, a 
csúcsévekben elérheti a 300 Mrd Ft-os 
többletet is

• Akár 1.100 Mrd Ft állami többletbevétel

• Akár 1.000 Mrd Ft lakossági és 900 Mrd 
Ft vállalati többletbevétel

• Munkahelyek

• Akár 100.000 új munkahely 2024-ben

• Közel 19.000 új munkahely évente 
átlagosan az intenzív 5 évben
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A 2024-es Budapesti Olimpiához 
szükséges befektetések

Befektetések 2015 és 2025 között:
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774 Mrd Ft a nettó befektetés, ami szükséges az Olimpia megrendezéséhez, ez 
azonban 11 évre eloszlik a költségvetésben

A kizárólag az olimpiához szükséges fejlesztések évente átlagosan az 
államháztartási kiadások 0,5%-át teszik ki
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Budapest 
2024

OlimpiaInfrastrukturális fejlesztések

Sportlétesítmények

Szervezés és rendezés

GDP növekedés

Munkahelyteremtés

Turizmus

Befektetések

Az olimpia gazdasági hatásai
A rendezés pénzügyileg megvalósítható, sőt, kedvező feltételek esetén felgyorsíthatja 
az ország fejlődését

Hasznok

Államháztartási bevételek
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5. Társadalmi hatások
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Az olimpia társadalmi hatásai
A gazdasági hatások mellett az olimpia és paralimpia megrendezése 
további előnyökkel jár
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• Komplex világesemény 
rendezési tapasztalat

• Kapcsolódó szakmák és 
szakmai képességek 
fejlődése

• Tudás és tapasztalat 
gyarapodása

• Sportinfrastruktúra fejlődése

• Testedzés, egészséges 
életmód népszerűsítése

• Sport-teljesítmény 

fejlődése

• Egységes sportstratégia 
kidolgozása

• Városrészek 

rehabilitációja

• Munkahelyteremtés

• A fogyatékkal élők 
életminőségének javulása 

• Minőségi lakásállomány bővülése

• Társadalmi kohézió 
erősödése

• Közösségi sikerélmény, 
nemzeti büszkeség 

• Nyelvtudás, 
kommunikációs 
készségek fejlődése

Társadalmi
hatások



6. Örökség 



„Nem a város van az olimpiáért, az olimpia van a 

városért” (Barcelona)

Hangsúly a fiatalság bevonásán – a világ legjobb 

fesztiválja 

Fenntartható létesítmények 

Infrastruktúra - gyorsítópálya

Zöldebb város

Munkahelyek teremtése 

Kis- és középvállalkozások, valamint a kreatív 

iparágak fejlődése

Sportfejlesztés 

Gazdaság, tőkevonzó képesség, turisztika fejlesztése



Köszönöm a figyelmet


