
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a http://adatbank.mlsz.hu/ oldalon megjelenített személyes adatokhoz 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általa szervezett versenyrendszerben 

versenyengedéllyel rendelkező sportolókra és sportszakemberekre vonatkozó személyes és statisztikai 

adatokat kezel. 

Az MLSZ fontos céljaként kiemelt figyelmet fordít a labdarúgással kapcsolatos hiteles statisztikai 

adatok közzétételére is, ezért a statisztikai adatokat az MLSZ által üzemeltetett adatbank.mlsz.hu 

oldalon közzéteszi, ahol elérhetőek az egyes labdarúgók személyes adatai is a statisztikai adatok 

mellett. 

1. Törvényi adatkezelés: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 3. § (3) és (8) bekezdésében 

megfogalmazott kötelezettsége alapján az MLSZ a versenyengedélyeket amatőr, hivatásos és vegyes 

versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint - 

amennyiben az értelmezhető - szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig nyilvántartja. 

Ezen kötelezettsége teljesítése érdekében, az Stv. 3. § (3) bekezdése alapján az MLSZ nyilvántartja:  

a) versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, 

b) a versenyrendszer megnevezését, 

c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

d) a versenyengedély érvényességi idejét, 

e) a versenyengedély nyilvántartási számát, 

f) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 

g) mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének 

követelményeire tekintettel szabályzataiban előír. 

 

A törvényi adatkezelés tekintetében az Stv. fenti rendelkezései, a személyes adatok továbbításával 

kapcsolatosan az Stv. 76/E §-a, a sportszakemberekkel kapcsolatos adatkezelésre és adattovábbításra 

az Stv. 76/F. § rendelkezései adnak tájékoztatást. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78322 

 

2. Jogos érdeken alapuló adatkezelés: 

Tekintve, hogy az adatok nyilvánosságra hozatalához minden egyes aktív vagy volt labdarúgó és 

sportszakember (a továbbiakban: érintett) külön hozzájárulásának beszerzése aránytalan nehézséggel, 

valamint költséggel járna az MLSZ számára, ellenben az adatok kezelése, valamint közzététele az 

MLSZ-en kívüli, harmadik személyek, valamint a labdarúgók, sportszervezetek jogos érdekeit is 

érinti, az MLSZ az adatok kezelésének jogalapjaként az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdését azonosította. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az adatok kezelésére akkor van lehetőség az 

érintetthozzájárulása hiányában is, ha annak beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és 

a személyes adat kezeléseaz adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll. 

Jelen tájékoztató a továbbiakban bemutatja a jogos érdek alapján kezelt adatok körét és a kapcsolódó 

adatkezelési műveleteket, valamint azokat a jogos érdekeket, amelyek indokolják az adatok 

nyilvánosságra hozatalát. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH-135731. 

A kezelt adatok köre és az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekek, célok: 

Adatok Jogos érdekek, célok 

http://adatbank.mlsz.hu/


Név és fénykép Játékos beazonosíthatósága, megkülönböztethetősége más 

játékostól, azonos nevű játékostól, az MLSZ szabályzatainak 

esetleges megsértése esetén így a sportszervezetek számára az 

óvásokhoz külön kérelem nélkül rendelkezésükre állnak a 

mérkőzéseken részt vett játékosok adatai és a 

sportszakemberek neve. 

Állampolgárság Az MLSZ szabályzatai alapján meghatározott mértékben 

vehetnek részt a mérkőzésen nem magyar állampolgárságú 

játékosok, az adatok alapján utólag is ellenőrizhető a szabály 

megtartása. 

Születési idő és életkor Az MLSZ életkorra vonatkozó szabályainak betartását az 

életkor adat közzétételével tudják a sportszervezetek 

ellenőrizni. 

Személyes adatokhoz kapcsolt 

statisztikai adatok, mérkőzésekre, 

játékosokra vetített adatsorok. 

Tudományos kutatáshoz szükséges adatok biztosítása a 

nyilvánosság számára, valamint sporttörténeti elemzésekhez 

szükséges adatok biztosítása. 

Annak biztosítása, hogy a csapatok, sportolók, adott esetben a 

szurkolók, sportszakemberek, újságírók ellenőrizni tudják 

utólag az MLSZ szabályzatokban foglaltak teljesülését, az 

esetleges óvásokhoz külön kérelem nélkül rendelkezésükre 

álljanak a mérkőzések és a mérkőzéseken részt vett játékosok 

adatai, e körben a sportolók egyediesítése, 

beazonosíthatóságának biztosítása. 

Sport népszerűsítése érdekében historikus és aktuális adatok a 

mérkőzésekre, játékosokra vonatkozóan. 

Bajnokságok nyomon követéséhez eszköz biztosítása a 

játékosok, média és a szurkolók számára. 

Alap szintű információszolgáltatás az érdeklődők részére. 

 

A nyilvánosságra hozott személyes és statisztikai adatok a fent megjelölt érdekek alapján harmadik 

személyek által megismerhetőek, az MLSZ ezen felül az ezt igénylő sportszervezetek számára a 

mérkőzések és az érintett csapatok játékosainak fenti adataihoz, a vezetőedzők, játékvezetők és 

asszisztenseik nevéhez informatikai úton közvetlen hozzáférést engedélyezhet annak érdekében, hogy 

ezeket az adatokat a sportszervezetek saját weboldalukon közvetlen módon tehessék elérhetővé. Az 

ilyen hozzáférés engedélyezésére szerződés útján kerül sor. A közvetlen hozzáférés úgy valósul meg, 

hogy a nyilvánosságra hozott adatokhoz az MLSZ közvetlen hozzáférést (linket) biztosít az ezt 

igénylő sportszervezetek számára abból a célból, hogy saját csapatuk által lejátszott mérkőzéseik 

adatait saját weboldalukon is elhelyezhessék. 

Az átvétel lehetősége keretében az MLSZ kifejezetten tiltja az adatbázis tartalmának részbeni vagy 

teljes kilistázására irányuló tevékenységet. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135731/2018 

 

3. MLSZ mint adatkezelő megnevezése 

Név: Magyar Labdarúgó Szövetség 

Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D. 

Postai cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1. 



Telefonszám: +36 1 577 9500 

Fax szám: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504 

E-mail: mlsz@mlsz.hu 

4. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatokat azérintett kifejezett tiltakozásáig nyilvánosságra hozzuk az adatbankban. 

Amennyiben azérintett az adatkezelés ellen tiltakozik, statisztikai adatai továbbra is elérhetőek 

lesznek, továbbá neve, tekintve, hogy labdarúgóként ezt az adatot a mérkőzésen való részvétellel is 

nyilvánosságra hozza. 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az adatbank üzemeltetésében technikai szolgáltatóként a Webpont Kft. (székhely: 1118 Budapest, 

Pecz Samu u. 2/a, email: webpont@webpont.com) vesz részt. A http://adatbank.mlsz.hu/ oldalon az 

adatok nyilvánosságra kerülnek. 

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

Az alább írt jogok a labdarúgót, valamint 16 év alatti labdarúgó esetében törvényes képviselőjét is 

megilletik. Kérjük, hogy ilyen igénye esetén az MLSZ fent megjelölt levelezési címére írt levélben 

vagy az adatvedelem@mlsz.hu elektronikus levélcímen forduljon hozzánk! Biztonsági okokból az 

elektronikus levélcímről érkező megkeresést akkor fogadjuk el, amennyiben erre irányuló kérésünkre 

a levélíró ezt válaszlevelében is megerősíti.  

7. Tájékoztatáshoz való jog 

MLSZ a labdarúgókérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozóan, az MLSZ által kezelt adatokról, az általa 

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben ilyen jelentkezett, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá –az érintett személyes 

adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. MLSZ a kérelem 

benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Az MLSZ - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az 

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a labdarúgó tájékoztatása 

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a labdarúgó személyes adatok körét, az adatvédelmi 

incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az 

elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 

egyéb adatokat. 

8. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása 

Azérintettbármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni, továbbá neve, 

állampolgársága és születési éve és a statisztikai adatok kivételével személyes adatai nyilvánosságra 

hozatalának megszüntetését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges 

adatkezelésekre (pl. versenyengedélyben szereplő adatok kezelésére a versenyengedély kiadását 

követő 4 évig van lehetősége az MLSZ-nek), azokat MLSZ a szükséges időtartamig megőrzi. 

A nyilvánosságra hozatal megszüntetése továbbá nem jelenti automatikusan az érintett azonosításához 

szükséges, első bekezdésben megjelölt adatok és a statisztikai adatok törlését MLSZ belső 

nyilvántartásaiból is, tekintve, hogy szükséges lehet az adatok sporttörténeti okból történő további 

tátolása. Ilyen esetben MLSZ egyedi mérlegelést végez, amelynek eredményéről az Érintettet 

tájékoztatja bemutatva azokat a körülményeket, amelyek az adat nyilvánosságra hozatala nélkül is az 

adat további tárolását alapozzák meg. 

Az MLSZ zárolja a személyes adatot, ha azérintettezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk 

alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a labdarúgó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat 

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta. 

mailto:mlsz@mlsz.hu
http://adatbank.mlsz.hu/


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a labdarúgót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel a labdarúgó jogos érdekét nem sérti. 

Ha az MLSZ a labdarúgó törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

9. Tiltakozási jog 

Az érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ésnyilvánosságra hozatala 

ellen. MLSZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 

nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. 

10. Jogorvoslat 

Az érintett, ha úgy véli, hogy a személyes adati adatbankon keresztüli nyilvánosságra hozatala 

jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy 

2 Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

Kérjük, hogy panaszával mindenképpen keresse fel az MLSZ-t a fent megjelölt email címek 

valamelyikén, hogy jogait gyorsan és hatékonyan tudjuk érvényesíteni. 

11. Adatbiztonság 

MLSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  

12. Egyéb rendelkezések 

MLSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, amelyről a 

http://adatbank.mlsz.hu/felületen ad tájékoztatást. 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. január 31. napjától érvényes. 

Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető változata itt érhető el. 
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