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Vezetői összefoglaló 

 

Futball – Úszás 
66 – 85 

A magyarok alapvetően büszkék arra, ha hazánk adhat 
otthont egy-egy jeles sporteseménynek. Ez az öröm és 
büszkeség sokkal kifejezettebb, ha olyan sportágról van szó, ahol 
(győzelemre esélyes) magyaroknak szurkolhatunk. A 2020-as futball 
EB négy mérkőzésének megrendezése kapcsán érzett átlagos 
nemzeti büszkeség egy százas skálán 66 ponttal fejezhető ki, míg 
ugyanez az érték a 2021-es úszó VB-vel kapcsolatban 85 pont. 

INKÁBB 
 képesek vagyunk 

megrendezni 

MÉG INKÁBB 
támogatjuk a 

pályázást 

A lakosság többsége, 54%-a képesnek tartja Budapestet 
arra, hogy 20 éven belül olimpiát rendezzen. Ennél is többen, a 
népesség 60%-a támogatja, hogy Budapest megpályázza a 
nyári olimpia rendezési jogát. Noha inkább támogatják, de a többség 
(a megkérdezettek hattizede) egyelőre nem hisz abban, hogy már a 
2024-es olimpiának Magyarország adhat majd otthon.  

Az olimpia anyagi 
támogatása 

A magyar lakosság kétharmada hajlandó lenne támogatni 
egy budapesti olimpia megrendezését: a megkérdezettek 
hattizede pénzzel (évi 1000-4000 Ft-tal) és/vagy adója 1%-
ával, további 7%-nyian pedig konkrét pénzösszeget nem, 
de adója 1%-át felajánlaná erre a célra. Nincsenek jelentős 
szocio-demográfiai eltérések e tekintetben, ami arra utal, hogy a 
magyarok számára az olimpia ügyének pénzbeli támogatása 
elsősorban nem anyagi, hanem elvi kérdés. 

Az olimpia 
megrendezésének 
lehetséges előnyei 

Egy olimpia megrendezésének legkézzelfoghatóbb előnye a 
hozzákapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (71 pont). Ez az 
egyetlen olyan szempont, amely a diplomások számára is 
kiemelkedő jelentőségű (76 pont).  

Emellett a többség abban is egyetért, hogy az olimpia Budapestre 
hozatala Magyarország történelmének egyik legnagyobb 
sikere lenne (71 pont). Közép-Kelet-Európában a regionális vezető 
szerep átvételéhez is a többség szerint elég lenne egy ilyen szereplés 
(65 pont).  

Lehetnek olyan megépített kilométerben vagy stadionban nem 
mérhető előnyei egy olimpiának, amely a nemzeti összetartást, 
büszkeséget, jövőbe vetett hitet erősítik. Az erre vonatkozó 
állítással való egyetértés is átlagosan 65 ponttal fejezhető ki.  

Az olimpia 
megpályázásának 

lehetséges akadályai 

A lakosság kétharmada szerint az ország gazdasági helyzete 
(49%) és imázsa (17%) az olimpiai pályázás legfőbb gátja.  

BOM – minden 
4. felnőtt ismeri 

A BOM nevű civil szervezetről minden 4. felnőtt hallott. A 
szervezet ismertebb a férfiak, az 50 év felettiek, a diplomások és a 
közép-magyarországi lakosság körében. 
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Bevezetés 

Az Ipsos Zrt. 2015. január 9 és 15-e között mérte fel a BOM 

Alapítvány megbízásából a szervezet ismertségét, valamint a magyar 

felnőtt lakosság véleményét egy budapesti olimpia megrendezéséről. 

A kutatás 1000 fős mintán, standard kérdőívvel, telefonos interjúkkal 

történt. A válaszadók minden esetben nem, életkor, iskolai végzettség 

és lakóhely településtípusa szerint reprezentálják a 18 év feletti, 

felnőtt magyar népességet. A minta összetételének főbb jellemzőit a 

Bevezetés után közöljük. 

A minta szükségszerű statisztikai hibája, a mintavételi hiba legfeljebb 

+/-3,1%. Ez azt jelenti, hogy ha az összes felnőtt személyt felkerestük 

volna, az egyes válaszok gyakorisága legfeljebb 3,1 százalékponttal 

térne el a mintából származó adattól. [Például az 50% körüli mért 

adatok a 18 évesnél idősebb lakosság körében 46,9 és 53,1% között 

mozognak. Az 50%-tól nagymértékben eltérő, tehát például a 10% 

vagy a 90% körül mért adatok mintavételi hibája kisebb, 1,9% körüli.] 

Ha egy kérdés a megkérdezetteknek egy szűkebb körére vonatkozik, a 

mintavételi hiba ennél nagyobb is lehet. 

A kutatási jelentéshez tartozó alapmegoszlásokat, háttérváltozós 

megoszlásokat, valamint egyéb konstruált változók megoszlását az e 

tanulmány mellé csatolt Power Point fájl ábráin szerepeltetjük A 

kerekítés miatt a százalékok összege néhol kissé eltérhet a 100-tól. Ha 

egy válaszlehetőséget senki sem választott, akkor ezt hiányzó 

értékkel, ha viszont a kérdezettek kevesebb mint 0,5%-a élt az adott 

válaszlehetőséggel, akkor ezt nullával jelöljük.  
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A minta összetétele 

(százalékos megoszlás, %) 
 

 % 

Nemek szerint  

férfi 47 

nő 53 

Életkor szerint  

18-29 év 16 

30-39 év 21 

40-49 év 19 

50-59 év 15 

60 év felett 29 

Legmagasabb iskolai végzettség szerint  

8 általános vagy kevesebb 18 

szakmunkásképző 33 

érettségi 31 

diploma 18 

Településtípus szerint  

Budapest 17 

megyeszékhely 17 

város 36 

község 30 

Régiók szerint  

Közép-Magyarország 27 

Közép-Dunántúl 12 

Nyugat-Dunántúl 10 

Dél-Dunántúl 12 

Észak-Magyarország 10 

Észak-Alföld 14 

Dél-Alföld 15 
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1. Sport világversenyek hazai megrendezésével kapcsolatos érzelmek 

A magyarok alapvetően büszkék rá, ha hazánk adhat otthont egy-egy jeles 
sporteseménynek. Arra, hogy Magyarországon rendezik meg a 2020. évi 
futball Európa Bajnokság négy mérkőzését, a megkérdezettek 
kétharmada nagyon (31%) vagy inkább (37%) büszke. Jó egyötödnyien 
ellenérzéseket táplálnak, míg egytizednyien közömbösnek mutatkoznak ezzel 
kapcsolatban. Amennyiben a kapott válaszokat a könnyebb összehasonlíthatóság 
érdekében egy 0-tól 100-ig terjedő skálára konvertáljuk, (ahol a nagyon büszke 100 
pontot, az inkább büszke 66,7 pontot, az inkább nem büszke 33,3 pontot, míg az 
egyáltalán nem büszke válasz 0 pontot ér), 66 pontos átlagértékelést kapunk (ami a 
közepesnél lényegesen kedvezőbb minősítést takar). 

A 2021. évi úszó világbajnokság hazánkba hozatala sokkal pozitívabb érzelmeket 
vált ki: a magyarok kilenctizedét büszkeséggel tölti el e jeles esemény 
megrendezésének lehetősége. A megkérdezettek jó hattizede nagyon, további 
háromtizede inkább büszke rá, hogy 2021-ben hazánkba látogat az úszóvilág krémje. 
Az eseménnyel kapcsolatos ellenérzéseket vagy közönyt alig egytizednyien mutatnak. 
E sporteseménnyel kapcsolatban érzett hazai büszkeség egy százas skálán kifejezve 
átlagosan 85 pont (azaz kimagasló). 
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A két sporteseménnyel kapcsolatos érzelmek közötti különbség (a 66 és a 85 pont 
közötti jelentős eltérés) jól kifejezi, hogy ennek a nemzeti büszkeségnek csupán egyik 
összetevője az azzal kapcsolatos öröm, hogy hazánkba világhírű csapatok, versenyzők 
érkeznek, hogy színvonalas mérkőzések, versenyek megtekintésére nyílik lehetőség, 
illetve hogy Magyarország – vagy egy-egy adott város – képes egy ilyen jeles esemény 
házigazdájává válni. Emellett meghatározó jelentőségű, hogy legyenek olyan 
sportolóink az adott területen, akikre büszkék lehetünk, akiknek szurkolhatunk, akik 
sikerének együtt örülhetünk, s győzelmük esetén a nemzeti himnuszt is közösen 
hallgathatjuk meg. (S nyári olimpiákon mindig vannak olyan versenyzőink, akik 
kimagasló eredményre esélyesek, akikért szurkolhatunk.) Az eufória, a siker közös 
megélésének lehetősége sokkal közelebb hozza az emberekhez az adott 
sporteseményt. 

Az úszó VB-hez kapcsolódó érzelmek gyakorlatilag egységesek. Minden vizsgált 
szocio-demográfiai csoportban átlagosan 80 pont feletti e sportesemény 
megrendezése kapcsán az emberek által érzett öröm, büszkeség. Emellett két 
tendencia figyelhető meg: az iskolai végzettség emelkedésével a vizes 
világbajnokság kapcsán érzett büszkeség is nő (81-től 88 pontig), valamint hogy a 
városokban élők büszkébbek e tekintetben, mint a községek lakói (87 vs. 81 pont). 

A futball EB mérkőzései megrendezésének megítélése már jobban megosztja az 
embereket. A 30 év alattiak és 60 év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek, 
valamint a megyeszékhelyeken élők büszkébbek az átlagosnál jobban erre az 
eseményre (70-71 pont). A diplomások és a fővárosiak átlagosan csak 59 ponttal 
jellemezték magukat e tekintetben.  

A sportesemény megrendezésével kapcsolatos büszkeség az úszó VB kapcsán az 
iskolai végzettséggel egyenesen, a futball EB kapcsán pedig fordítottan arányos. 
Mindez arra utal, hogy a kvalifikáltabbak számára az eredmény mögött rejlő 
emberi teljesítmény, valamint az öröm közös megélésének lehetősége fontosabb 
szempont. Akkor tartják igazán fontosnak egy világ sportesemény 
megrendezését, ha annak érdemi magyar vonatkozásai is vannak. 
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2. A 2024-es nyári olimpia 

2.1. Az olimpia megrendezésének elvi támogatottsága, a sikerbe vetett bizalom 

A magyar társadalom abszolút többsége, 54%-a képesnek tartja 
Budapestet arra, hogy ott húsz éven belül egy még nagyobb volumenű 
sportesemény, olimpia kerüljön megrendezésre. Emellett azonban jelentős 
hányadot képvisel az a 42%-nyi válaszadó is, akik ennek ellenkezőjéről vannak 
meggyőződve. 

A legoptimistábbak e kérdésben a 30 éven aluliak, a legfeljebb nyolc osztályt 
végzettek, valamint a községekben és az Észak-Alföldön élők: 61-68%-uk véli úgy, 
hogy Budapest 20 éven belül képes lenne egy olimpia megrendezésére. A leginkább 
érintett fővárosi lakosság kevésbé derűlátó (csak 42%-uk hisz egy budapesti olimpia 
lehetőségében), míg a diplomások a legszkeptikusabbak e kérdésben (csupán 36%-
uk tartja elképzelhetőnek, hogy Budapest képes olimpiát rendezni). 

 

A megkérdezettek hattizede egyetért azzal, hogy Budapest megpályázza a 
2024-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát. A magyarok négytizede nem 
támogatja ezt az elképzelést. Mint ahogy az alkalmasság megítélésénél, itt is a 30 
éven aluliak, az alacsony iskolai végzettségűek, valamint az észak-alföldi lakosság 
támogatja leginkább (több mint héttizedük) a pályázat beadását, míg a diplomások 
és a fővárosban élők vannak a leginkább ellene (körükben a többség, 53-54% nem 
támogatja a pályázást). Akik képesnek tartják Budapestet egy olimpia 
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megrendezésére, azok 86%-a a pályázat beadását is támogatja, de akik 
alkalmatlannak tartják a fővárost arra, hogy e világeseménynek otthont adjon, 
azoknak is a negyede úgy véli, hogy a rendezés jogáért érdemes küzdeni. 

 

Abban, hogy Budapest elnyeri a 2024-es nyári olimpia rendezési jogát, 
kevéssé hisznek az emberek. Minden huszadik válaszadó veszi biztosra a 
győzelmet, a lakosság egyharmada már óvatosabban fogalmaz, „valószínűleg” 
elnyerhetőnek vélik a rendezési jogot. A megkérdezettek hattizede ugyanakkor úgy 
véli, hogy – valószínűleg vagy biztosan – nem Magyarország lesz a házigazdája a 
2024-es olimpiának. Százas skálán kifejezve a győzelembe vetett hit átlagosan 41 
ponttal ragadható meg – azaz nem bizonyosság, inkább egyfajta remény 
fogalmazózik meg a győzelemmel kapcsolatban. A legfeljebb nyolc osztályt végzettek, 
valamint a várost e rendezvényre alkalmasnak tartók hisznek jobban (54-55 pont 
erejéig) a pályázat megnyerésében. A diplomások és a budapestiek (30-30 ponttal) 
továbbra is a legszkeptikusabb csoportot alkotják. Felmerül a kérdés, hogy e két 
csoport erősen negatív hozzáállása csupán erős „olimpia-szkepticizmust”, vagy már 
akár „olimpia-ellenességet” takar. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a győzelembe vetett csekély hit 
ellenére a lakosság többsége magában a városban, az országban hisz, 
képesnek tartja egy olimpia megrendezésére. Egy olimpiai rendezés 
megpályázását pedig még többen támogatják, hiszen ez hozzájárulna 
Budapest nevének és programjának megismertetéséhez, 
népszerűsítéséhez, amely – ha nem is 2024-ben, de – egy későbbi olimpia 
rendezési joga megnyerésének előkészítője lehet. 
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2.2. Az olimpia megrendezésének pénzbeli támogatottsága 

Az eszmei támogatás mellett arra is rákérdeztünk a mintába került személyektől, 
hogy egy esetleges olimpiai rendezés esetén mennyire lennének hajlandóak ezt a 
beruházást saját erejükből, anyagilag is finanszírozni. Kétféle formára kérdeztünk rá, 
egyrészt, hogy adója 1%-át odaítélné-e erre a célra a válaszadó, valamint hogy 
konkrétan, négy-, három-, két- vagy egyezer forinttal támogatná-e az olimpia 
megrendezését. 

A megkérdezettek pontosan fele állította, hogy adója 1%-át minden 
további nélkül felajánlaná az olimpia finanszírozására. A budapestiek e 
szempontból is elmaradnak az átlagtól: csupán négytizedük adná adója 1%-át erre 
a célra. 

 

Egy elemzés szerint a 2024-es olimpiai játékok megrendezését teljes mértékben 
fedezné, ha a következő 10 évben minden magyar állampolgár évi 4000 Ft-ot 
fordítana erre az ügyre. Ezt az összeget a megkérdezettek közel fele, 44%-a – állítása 
szerint – kifizetné. További 3% 3000, 5% 2000, és 7% évi 1000 forinttal tudná 
támogatni az olimpia megrendezését. Összesen tehát a lakosság hattizede 
lenne hajlandó közvetlenül pénzt kiadni az olimpiai költségek 
hozzájárulásaként, többségük (háromnegyedük) akár négyezer forintot is. Az, 
hogy a többség a megjelölt maximum összeget is vállalja, valamint az a tény, hogy a 
támogatási hajlandóság az iskolai végzettséggel nem egyenesen, hanem gyakorlatilag 
fordítottan arányos, arra utal, hogy az olimpia dotálása a lakosság részéről 
elsősorban nem anyagi, hanem elvi kérdés, hozzáállás, szándék függvénye. 
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Természetesen anyagi kérdés is, hiszen amennyiben erre valóban sor kerülne, aki 
vállalja is a fizetést, nem biztos, hogy ezt minden évben, minden családtagjára 
vonatkozóan teljesíteni is tudná, tehát (költségvetési szinten) ezekkel az adatokkal 
nem szabad közvetlenül kalkulálni. De az bizonyos, hogy e kérdésben nagyobb a 
szakadék a 0 és az 1000 Ft, mint az 1000 és a 4000 Ft között.  

 

Amennyiben e két támogatási formát, az adó 1%-ának felajánlását, valamint a konkrét 
pénzösszeg befizetését együttesen vizsgáljuk, azt látjuk, hogy összességében a 
népesség kétharmada vállalná egy budapesti olimpia anyagi támogatását. 
A lakosság egy jelentős hányada, 43%-a adója 1%-ával, valamint konkrét 
pénzösszeggel is hajlandó lenne finanszírozni egy budapesti olimpia megrendezését. 
További 15%-nyian készpénzzel, 7%-nyian pedig adója 1%-ával dotálná az eseményt. 
A lakosság bő egyharmada, 35%-a teljes mértékben elzárkózik az olimpia anyagi 
támogatásának bármilyen formájától. Budapestiek körében ez az arány 46%. Tehát 
pont azok lennének hajlandóak a legkevésbé részt vállalni a beruházás anyagi 
terheiből, akik ennek minden pozitív – és persze negatív – következményeit is 
viselnék. 
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2.3. Az olimpia megrendezésének lehetséges előnyei, hozadéka 

Abban a lakosság döntő többsége (76%-a) egyetért, hogy az olimpia 
Budapestre hozatala Magyarország történelmének egyik legnagyobb 
sikere lenne (az egyetértés átlagos indexe egy százas skálán 71 pont). Elsősorban 
az idősek, valamint a legfeljebb nyolc osztályt végzettek osztják ezt az álláspontot 
(77 pont), a fővárosi és diplomás szkepticizmus ugyanakkor itt is megmutatkozik 
(64-62 pont) – ez utóbbi csoportok képviselői is inkább sikerként könyvelnék el egy 
hazai olimpia megrendezését, csak az ő mércéjük szerint ez kisebb jelentőségű, mint 
ahogy más szocio-demográfiai csoportba tartozók gondolják. 

Szintén nagyon jelentős hozadéka lenne egy olimpia megrendezésének az 
infrastruktúra nagymértékű fejlődése. A megkérdezettek 77%-a ért ezzel 
egyet, átlagosan 71 ponttal értékelve ennek fontosságát. Úgy tűnik, hogy ez az 
egyetlen terület, amelyet a diplomások még az átlagosnál is 
fontosabbnak tartanak (76 pont). Azaz talán ez az egyetlen, de feltétlenül 
első számú érv, amellyel körükben az olimpia népszerűségét növelni 
lehetne.  

 

Azt az előzőekhez képest kevésbé gondolják a magyarok, de még mindig a többség, 
a megkérdezettek 71%-a egyetért abban, hogy az olimpia Budapestre 
hozatala elég lenne ahhoz, hogy Közép-Kelet-Európában vezető szerephez 
jusson ezáltal az ország (az ezzel való egyetértés átlagosan 65 pont). Nem tartják 
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az esetleges regionális vezető szerepet az olimpia egyenes következményének, de 
egyértelműen elképzelhetőnek vélik, hogy e kettő együtt járna.  

Azzal, miszerint a magyar társadalom közérzetére és jövőbe vetett hitére 
jótékony hatással lenne egy ilyen nagy volumenű világesemény házigazda 
szerepe, szintén inkább egyetértenek (72%-ban) a válaszadók (65 pont). 

Azt kevesebben (62%-nyian) gondolják, hogy a vidék fejlődésére is 
pozitívan hatna egy budapesti olimpia megrendezése (59 pont).  

Átlagosan 60 ponttal fejezhető ki az azzal való egyetértés, miszerint az 
olimpia segítene az uniós fejlesztési pénzek hatékony felhasználásában. 
Ezt a diplomások inkább kétkedve fogadják (47 pont).  

Általában jellemző, hogy a fenti állításokkal való egyetértés mértéke az életkor 
előrehaladtával egyenes arányban, az iskolai végzettséggel pedig fordítottan 
változik. Kivételt képez ez alól a magyar társadalom kedvező jövőképére és jövőbe 
vetett hitére vonatkozó állítás, amivel az idősek mellett a 30 éven aluliak is az 
átlagosnál jobban egyetértenek (72 pont).  

2.4. Az olimpia megpályázásának lehetséges akadályai 

 

Több szempontot is felsoroltunk a mintába került személyeknek, hogy szerintük 
melyik lehet akadálya egy olimpiai rendezés megpályázásának. A válaszokból két 
következtetés világosan látszik: az egyik, hogy a magyar lakosság nem tájékozott a 
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tekintetben, hogy a hazai politikai szereplők (kormány, ellenzék, főváros) közül ki 
hogyan viszonyul az olimpiai rendezés kérdéséhez.  

A másik, – amely gyakorlatilag devalválja is az elsőt, – hogy a megkérdezettek 
döntő többsége úgy véli, hogy maga az ország gazdasági helyzete az, 
amely nem engedi meg, hogy egy ilyen sporteseményt megpályázzunk, 
vagy akár megrendezzünk. Az ország gazdasági helyzete a megkérdezettek 73%-a (a 
diplomások 84%-a) szerint gátja az olimpiában való gondolkodásnak. Emellett fontos 
szempont még, hogy a magyar lakosság többsége (57%-a, a diplomások 69%-a) 
szerint nem jó az ország nemzetközi megítélése, amely – ha a pályázás 
lehetőségét nem is, de – a győzelmi esélyeket nagymértékben rontja. 

Összességében, fontossági sorrendet felállítva azt láthatjuk, hogy a lakosság 
kétharmada szerint az ország gazdasági helyzete (49%) és imázsa (17%) az 
olimpiai pályázás legfőbb gátja. A diplomások e két szempontot még 
fajsúlyosabbnak érzik (56 és 22%-uk választotta) Egy olimpiai pályázat 
benyújtásáról való döntés mögött nyilvánvalóan politikai akarat (is) van. A megfelelő 
politikai aktorok támogatásával kivitelezhető a pályázás, ezt a lakosság többsége 
elvben támogatná is, gyakorlatilag azonban úgy vélik, hogy a keretfeltételek, a külső 
körülmények nem adottak igazán hozzá. De legalábbis semmiképpen sem kedvezőek. 
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3. A BOM ismertsége 

A BOM nevű civil szervezetről, korábbi nevén a Budapesti Olimpiai Mozgalomról 
a mintába került személyek negyede hallott. Az Alapítvány ismertebb a férfiak, 
mint a nők körében (31 vs. 20%). Az életkor tekintetében az 50 év egyfajta 
vízválasztót jelent: 50 év alatt minden 4. vagy 5., 50 év felett minden 3. személy 
hallott már a BOM-ról. Iskolázottság terén a diploma jelent éles határt: az 
alacsonyabb végzettségűek között 17-24%, a diplomások körében pedig 39% a 
szervezet ismertsége. 

A BOM ismertségében jelentős regionális eltérések mutatkoznak. A dél-dunántúli 
válaszadóknak csupán 15%-a, az Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön élők 
20%-a hallott már a BOM-ról. A szervezet Közép-Magyarországon a legismertebb: 
Budapesten és Pest megyében minden harmadik felnőtt hallott már róla. Megyei 
szinten vizsgálva az látható, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a közép-
magyarországival azonos, Vas megyében pedig kimagasló, 45%-os a BOM 
ismertsége.  

 


