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A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció 
minimumkövetelményeit az alábbiak szerint: 
 

 
I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok 
egységesen teljesülnek:  
 

• negatív doppingvizsgálati eredmény az alábbi feltételek szerint:  
o az Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 4 db negatív 

doppingvizsgálati eredmény, ebből a Nyári Olimpiai Játékok esetében legalább 2 db 
az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben, a Téli Olimpiai Játékok 
esetében legalább 1 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző 
évben;  

o a Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében az olimpia évében 2 db negatív 
doppingvizsgálati eredmény, a Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében a 
nyitóünnepséget megelőző 180 napban 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;  

o az Európa Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 3 db negatív 
doppingvizsgálati eredmény, ebből 2 db a Játékok évében, 1 db a Játékokat megelőző 
évben; 

o a World Beach Games esetében a megrendezés évében 2 db negatív 
doppingvizsgálati eredmény; 

• az olimpiai esemény nyitóünnepségét megelőző 100 napban 1 db negatív drogteszt 
eredmény;  

• doppingellenes tájékoztatón való részvétel;  
• sportolói szerződés aláírása;  
• az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő komplex szűrővizsgálaton való részvétel és 

megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte;  
• büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként 

jogerős eltiltás hatálya alatt. 
 

 
II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló 
visszaadott vagy nemzeteknek kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) 
alapján kap indulási lehetőséget, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi 
kritériumok egységesen teljesülnek: 
 

• az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a 
kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,  

• ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel 
befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,  

• és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az 
olimpiai eseményen. 

 
 
III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, 
pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek: 
 

• doppingellenes tájékoztatón való részvétel;  
• kísérői szerződés aláírása;  



• az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő komplex szűrővizsgálaton való részvétel és 
megfelelés;  

• büntetlen előélet, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként 
jogerős eltiltás hatálya alatt. 

 
 
Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve. 

 
 
Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30. 
 


