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A NOB 14 munkabizottságának reform javaslatai alapján készült az „AGENDA 2020” 
reformprogram, amelyet a NOB 127. közgyűlése (Monaco, 2014. december 8-9.) fogadott 
el. A NOB reformprogramjának lényeges elemei és kivonata a következő: 

 Az olimpiai pályázati rendszer nem jelentkezés alapú lesz, hanem meghívással lehet 
majd részt venni az olimpiai pályázatokban. A jövőben a NOB kéri fel a potenciális 
érdeklődőket, hogy mutassanak be egy olyan pályázatot, mely egybecseng a hosszú 
távú sportszakmai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi szükségleteikkel. A 
javaslat kiemeli: a korábbinál jóval nagyobb lehetőség lesz arra, hogy az adott 
városon kívül rendezzenek meg versenyszámokat. Regionális rendezés: újdonság lesz, 
hogy az olimpia akár az országhatárokon is átnyúlhatna. A NOB aktívan pártolja a már 
meglévő, illetve az ideiglenesen létesített versenyhelyszínek igénybevételét. Az 
átláthatóság jegyében a NOB nyilvánosságra hozza a rendező várossal kötött 
szerződését. 

 A pályázati költségek csökkentése. NOB kockázati és lehetőség elemzést végez el 
minden pályázattal kapcsolatban. A fenntarthatóság szellemében az elemzésben 
pozitív megítélést kap a törekvés a már meglévő létesítmények kihasználására, illetve 
az elbontható helyszínek előnyben részesítésére ott, ahol ennek kihasználása 
hosszabb távon nem elképzelhető.  

 A pályázati költségek csökkentésének érdekében kevesebb lesz az utazási és 
prezentációs költség, azokhoz pedig komoly anyagi támogatást nyújt a NOB. 
Pályázatot csak elektronikus formában kell benyújtani. 

 Az Olimpiai Játékok tervezésének és rendezésének minden szintjén érvényre kell 
juttatni a környezeti, gazdasági, pénzügyi, szociális, jogi, stb. fenntarthatóság 
alapelvét. Mindemellett a NOB az olimpiai mozgalom mindennapi életében is 
érvényre kívánja juttatni a fenntarthatóság elvét. 

 Az Olimpiai Játékok részvételi számait illetően az alábbi számbeli korlátozásokat 
vezeti be a NOB: a Nyári Olimpiai Játékokra 10.500 sportoló és 5.000 kísérő 
akkreditálható és nevezhető. A programját 310 versenyszámban maximálják. A Téli 
Olimpiai Játékok esetében 2.900 sportoló és 2.000 kísérő lesz a részvétel felső 
korlátja, kereken 100 versenyszámmal. A NOB vizsgálja annak a lehetőségét, hogyan 
tudja az egyéb akkreditációk számát is csökkenteni. 

 A sport orientált versenyprogram helyett esemény orientált versenyprogramot 
kívánnak a jövőben megvalósítani a nemzetközi sportszövetségek bevonásával, az 
imént felsorolt korlátozások figyelembevételével.  A NOB Közgyűlés dönt bármely 
sportág bevonásáról az olimpiai programba, ugyanakkor meghagyja a jogot az egyes 
Olimpiai Játékok szervező bizottságainak, hogy javaslatot tegyenek az általuk 
rendezett Olimpián egy vagy több esemény beiktatására. 

 A nemi egyenlőség támogatásának jegyében a NOB együttműködik a nemzetközi 
sportszövetségekkel annak érdekében, hogy ösztönözzék a női részvételt és elérjék az 
50 százalékos női részvételt az Olimpiai Játékokon. Ennek érdekében vegyes 
csapatszámok bevezetését is bátorítják. 

 A NOB közvetlen segítségével és szükségszerű beavatkozásával csökkenteni kívánják 
az Olimpiai Játékok költségeit és irányítását pedig rugalmasabbá kívánják tenni.  
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 Az Olimpiai Mozgalom jogalanyai közötti szinergiák erősítése javasolt, így például a 
nemzetközi sportszövetségek szerepének fokozása a tervezés, kivitelezés és rendezés 
fázisában.   

 A NOB erőteljesebben fel kíván lépni az Olimpiai Charta hatodik alapelvének védelme 
érdekében, így senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés a szexuális orientációja 
miatt. 

 A doppingellenes küzdelem filozófia középpontjába a tiszta versenyző kerül, mint a 
legfőbb védendő érték. Ezen cél érdekében a NOB 10 millió USD támogatást ad 
nevelési és megelőzési kampányokra, míg másik 10 millió USD támogatást szán 
kutatásra és tudományos tevékenységekre. Abban az esetben, ha egy versenyző egy 
dopping eset miatti kizárás után jut éremszerző helyhez, az olimpiai érmet egy 
formális ceremónián kell részére átadni. 

 A sportolók támogatását meg kívánják erősíteni a sportpályán és azon kívül is.  

 Olimpiai TV-csatornát kíván a NOB a jövőben létrehozni. 

 A NOB nyit az illetékes nem-kormányzati és elismert sportszervezetek felé, kialakítva 
velük közösen stratégiai partnerséget és hálózatot. 

 A NOB kormányok közötti szervezetek és ügynökségek közötti pártfogást és 
együttműködést kíván létrehozni, amelyhez kérik a Nemzeti Olimpiai Bizottságok 
segítségét.  

 A NOB az UNESCO-val szorosabbra kívánja fogni a partnerséget és az együttműködést 
a nevelés és oktatást terén az olimpiai értékek közvetítése érdekében. Támogatja az 
olimpiai nevelés terén történő kezdeményezéseket. 

 A NOB felül kívánja vizsgálni az Ifjúsági Olimpia Játékok helyzetét. A NOB Végrehajtó 
Bizottsága ezért létrehoz egy háromoldalú bizottságot a nemzeti olimpiai 
bizottságokkal és nemzetközi sportszövetségekkel közösen az Ifjúsági Olimpiai 
Játékokkal összefüggő területek részletes áttekintésére, úgy mint: küldetés, pozíció, 
versenyprogram, kulturális és oktatási program, protokoll, szervezés, megvalósítás, 
finanszírozás. A vizsgálat eredményét követő javaslatról a NOB Közgyűlés fog dönteni. 
A NOB a 4. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékoktól kezdődően megváltoztatja a rendezési 
éveket, így az 2022 helyett 2023-ban kerül sorra. 

 A NOB további hangsúlyt kíván fektetni a sport és kultúra ötvözésére mind az 
Olimpiai Játékok idején, mind a köztes időszakban. 

 A mostaninál is nagyobb hangsúly kerülne a jó irányításra (u.i. „good governance”) és 
az etikára, az Olimpiai mozgalomhoz tartozó minden szervezetre kihatóan. E 
szervezetek maguk felelősek saját rendszeres önvizsgálatuk elvégzéséért, és ennek 
eredményéről a NOB-ot tájékoztatják. Amennyiben a NOB nem kapja meg a 
szükséges tájékoztatást, úgy maga kérheti a nemzeti olimpiai bizottságoktól az 
értékelés elkészítését. Ez a rendelkezés az átláthatóságot, az integritást és a 
korrupció elleni fellépést tűzi ki célul. 

 A NOB a sportszervezetek autonómiájának védelme és megerősítése érdekében a 
nemzeti kormányzati szervek és nemzeti sportszervezetek közötti együttműködést 
kívánja szorosabbra és hatékonyabbra fogni. 
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 A NOB saját működésének (pénzügyi, jogi, adminisztrációs, stb.) átláthatóságát 
kívánja fokozni. 

 NOB Etika Bizottság önállóságának fokozása érdekében a Bizottság elnökét és tagjait 
a NOB Közgyűlés választja. Az Etikai bizottság felülvizsgálja az Etikai kódexet és annak 
eljárási szabályait, hogy azok összhangban legyenek az Agenda 2020 által 
megfogalmazott törekvésekkel. 

 A globális marketing célját a bevétel generálásról a promócióra kívánják áthelyezni. 

 A NOB elősegíti a TOP szponzorok fokozott együttműködését a nemzeti olimpiai 
bizottságokkal. Az Olimpiai Szolidaritás szervezetével és a Nemzeti Olimpiai 
Bizottságok Világszövetségével (ANOC) közösen marketing szemináriumokat rendez a 
nemzeti olimpiai bizottságok számára, amelyek elsődleges célja az olimpiai 
bizottságok sikeresebb marketing tevékenységének és szponzorokkal való 
együttműködésének elősegítése. A NOB áttekinti, hogy milyen szerződéses 
kötelezettségi elemeket építsen a TOP partnerekkel kötendő szerződéseibe a nemzeti 
olimpiai bizottságokkal való szerződéskötések elősegítése érdekében. 

 Az olimpiai jogok korlátozott keretek közötti hozzáférését kívánják elősegíteni nem 
kereskedelmi célzat esetén. 

 A NOB Közgyűlés a Végrehajtó bizottság javaslata esetén egyszeri alkalommal, és 
négy évvel meghosszabbíthatja a 70 éves NOB tagok tagságát, a hosszabbítás 
azonban nem érinthet egy időben 5-nél több személyt. Az új NOB tagokat a jövőben 
nem kérelem alapján, hanem egy proaktívabb szemléletű u.n. célzott felkérés alapján 
szeretnék kiválasztani, hogy a lehető legjobb jelölt kerülhessen a megüresedett 
helyre. A jelölt toborzás szem előtt tartja a tapasztaltságot, valamint a földrajzi és 
nemek közti egyensúlyt is. 

 Az Olimpiai Mozgalom és társadalom közötti párbeszéd erősítése kívánatos a 
jövőben. 

 A NOB elnöke felülvizsgálja a NOB bizottságainak hatáskörét és összetételét, hogy 
összehangolja azokat az Agenda 2020 rendelkezéseivel. A NOB Végrehajtó bizottsága 
dönt majd ajánlásaik bevezetéséről, illetve azok prioritási sorrendjéről.  


