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Magyarország Alaptörvénye VI. cikkelyének (2) bekezdésére tekintettel, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info. tv.) 30. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Olimpiai Bizottság Elnöksége a 101/2016. számú határozatával a Magyar Olimpiai Bizottság 
Alapszabályával összhangban, a Magyar Olimpiai Bizottság adatvédelmi, általános 
adatbiztonsági és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó, valamint közzétételi 
szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

A szabályzat célja 

A Magyar Olimpiai Bizottság adatvédelmi, általános adatbiztonsági és a közérdekű adatok 
megismerésére vonatkozó, valamint a közérdekű (vagy közérdekből nyilvános) adatok 
közzétételi szabályzatának (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) célja az adatvédelem 
Magyarország Alaptörvénye VI. cikkelyében biztosított alkotmányos alapjogainak tiszteletben 
tartása, a következők szerint: 

a) a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülésének biztosítása, a Magyar 
Olimpiai Bizottság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának 
megakadályozása; 

b) a Magyar Olimpiai Bizottság kezelésében lévő közérdekű adatok (közérdekből nyilvános 
adatok) nyilvánosságának biztosítása és a közérdekű adatok megismerésének 
alkotmányos joga tekintetében. Ennek érdekében az Adatvédelmi Szabályzat 
meghatározza a közérdekű adatok, valamint az elektronikus formában közzéteendő adatok 
megismerésére irányuló igények elbírálása során irányadó eljárási szabályokat, illetve az 
elektronikus formában közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggő 
feladatokat; a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos 
feladatok részletes eljárásrendjét, a feladatok ellátására kijelölt szervezeti egységeket, 
valamint azok együttműködési rendjét. 
 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya 

 
(1) Szervi hatály: az Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Magyar Olimpiai Bizottságra, 

mint köztestületre terjed ki. 
 

(2) Személyi hatály: az Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Magyar Olimpiai Bizottság 
tagjaira, valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal munkajogviszonyban, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársakra terjed ki. 
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(3) Tárgyi hatály: az Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatok védelmére, az 
adatbiztonságra, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítésére, illetve ezen adatok közzétételére vonatkozó 
szabályokról rendelkezik. 
 

Az adatkezelő szerv vezetőinek és munkatársainak felelőssége 

A MOB főtitkára – általános irányítási jogkörében – felelős a személyes (különleges) adatoknak, 
valamint a közérdekű (és közérdekből nyilvános) adatoknak a vonatkozó jogszabályokban és 
jelen szabályzatban előírt feltételek szerinti teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételéért, a 
kapcsolódó személyi és tárgyi eszközök biztosításáért; az adatkezeléssel kapcsolatos 
szabályozások kialakításáért és az adatkezeléssel kapcsolatos előírások folyamatos ellenőrzéséért. 

A főtitkár és az egyes szervezeti egységek vezetői – az irányításuk alá tartozó területen – 
kötelesek gondoskodni a személyes adatok védelmére és a közérdekű (közérdekből nyilvános) 
adatokra vonatkozó szabályok betartásáról, az ehhez szükséges technikai, szervezési 
intézkedéseket (iratok megfelelő, zárt helyen való tárolása) meg kell tenniük, és az intézkedések 
betartását ellenőrizniük kell.  

Az adatoknak a MOB honlapjára való feltöltése a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 
feladata. 

A MOB Iroda munkatársai munkakörükben, egyedi eljárásukban felelősek a személyes 
adatoknak a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályozásban történő kezeléséért. A MOB 
Iroda munkatársai feladataik ellátása során személyes adatot csak jogszabály – így különösen az 
Info tv. – előírásainak figyelembevételével, az adatvédelemre vonatkozó alapelvek tiszteletben 
tartásával kezelhetnek. 

A vonatkozó jogszabályokban, a jelen, illetve egyéb belső szabályozásokban foglalt, az 
adatvédelemmel, adatbiztonsággal és a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése érdekében a MOB szervezeti egységei és munkatársai a Szervezeti és 
működési szabályzatban foglaltak szerint kötelesek együttműködni (adatot szolgáltatni, 
tájékoztatást adni stb.). 

 

A MOB belső adatvédelmi felelőse 

(1) A MOB belső adatvédelmi felelőse (a továbbiakban: adatvédelmi felelős) a Jogi és Igazgatási 
Osztály állományába kinevezett, az Info tv. 24. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel 
rendelkező munkavállaló. 

(2) Az adatvédelmi felelős jogköre, feladatai és felelőssége: 

a) közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek 
jogainak biztosításában; 
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b) ellenőrzi az Info tv., valamint az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek a megtartását; 

c) közreműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részéről történő 
megkeresések megválaszolásában; 

d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 

e) elkészíti, szükség esetén módosítja az adatvédelmi szabályzatot. 

 

Az adatvédelem alapelvei 

(1) Célhoz kötöttség elve: személyes adat kezelésére kizárólag meghatározott célból, jogok 
gyakorlása vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kerülhet sor. Az adatkezelés minden 
szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának. 

(2) Szükségesség elve: a cél megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas 
személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(3) Tisztességesség, törvényesség elve: az adat felvételének és kezelésének mindig 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

(4) Naprakészség elve: az adatkezelés alkalmával biztosítani szükséges az adatok pontosságát, 
teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, illetve azt, hogy 
az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

(5) Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye: az adatkezelő az adatkezelés megkezdése 
előtt tájékoztatja az érintettet arról: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező;  
b) mely adatait, milyen célból és jogalapon, milyen időtartamig jogosult kezelni;  
c) mely szerv (vagy személy) és hol végzi az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást;  
d) az adatok továbbítására milyen célból és mely szervek részére kerülhet sor;  
e) az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogokkal rendelkezik (tájékoztatáskérési, helyesbítési, 
törlés- vagy zároláskezdeményezési, valamint tiltakozási jog);  
f) milyen jogorvoslati lehetőséggel rendelkezik (hatósághoz fordulás, bírósági jogérvényesítés 
útja). 
 

Az adatkezelés jogalapja  

A személyes adat kezelésének feltételei: 

a) hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az érintett hozzájárulása történhet szóban, írásban, ráutaló 
magatartás útján. A bizonyítási kötelezettség az adatkezelőt terheli. Az érintett hallgatása nem 
jelent beleegyezést. Az érintett hozzájárulására csak a megfelelő tájékoztatást követően kerülhet 
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sor. A hozzájárulásnak önkéntesnek, félreérthetetlennek és határozottnak kell lennie. Kétség 
esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett nem járult hozzá személyes adatainak kezeléséhez. 
b) kötelező adatkezelés: amennyiben törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi 
önkormányzati rendelet közérdekből elrendeli. Ilyenkor akár az érintett kívánsága ellenére is 
kezelhetők a személyes adatai. 
 
A különleges adat kezelésének feltételei: 

a) az érintett írásbeli hozzájárulása, vagy  
b) nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy  
c) Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése céljából szükséges, vagy  
d) nemzetbiztonság, bűncselekmény megelőzése vagy üldözése érdekében, honvédelmi érdekből 
törvény elrendeli, vagy  
e) törvény közérdekből elrendeli. 
 
Személyes adat (és különleges adat) akkor is kezelhető az érintett hozzájárulásának hiányában, 
amennyiben az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna 
és 
 
a) jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  
b) jogos érdek érvényesítése céljából szükséges és a jog korlátozásával arányban áll. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés szerződés végrehajtása érdekében: ha az adatkezelés a 
szerződés végrehajtását szolgálja, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, 
amelyet az érintettnek ismernie kell (különösen a kezelendő adatokat, adatkezelés időtartalmát, 
célját, adatok továbbítását és címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételét). A szerződésnek 
egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az érintett hozzájárul adatainak a szerződésben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
 
Az érintett hozzájárulását kell vélelmezni: 

a) az érintett kérelmére indult bírósági vagy hatósági ügyben az eljárás lefolytatásához szükséges 
személyes adatok tekintetében,  
b) az érintett kérelmére indult más ügyben, az általa megadott személyes adatok tekintetében,  
c) az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott 
személyes adatok tekintetében. 
 

Az érintett jogai, tájékoztatása: 

a) Tájékoztatáskérési jog: az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy személyes adatainak 
kezeléséről tájékoztassa.  

b) Helyesbítési jog az érintett kérheti az adatkezelőt, hogy személyes adatait helyesbítse.  

c) Törlési és zárolási jog; az érintett kérheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését, illetve 
zárolását.  
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d) Tiltakozási jog; az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: 

d/1: ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét;  

d/2: ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint  

d/3: törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az érintett tájékoztatása személyes adatainak kezeléséről: 

a) Az érintett kérelme esetén az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek a MOB által kezelt, 
illetőleg feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

b) A személyes adatok kezelésének tájékoztatásáról szóló kérelem alapján a lehető legrövidebb 
idő alatt, legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában kell a tájékoztatást megadni. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az érintett milyen személyes adatait kezeli a MOB, az 
adatkezelésnek mi a célja, a jogalapja, az adatokat milyen időtartamig kezeli, kik és milyen célból 
kapják, illetve kapták meg az adatokat. 

c) A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha az érintett folyó évben már azonos adatkörre nyújtott be 
tájékoztatási kérelmet (ilyenkor költségtérítés jár).  

d) Az érintett tájékoztatását csak akkor lehet megtagadni, ha azt törvény az alábbi okok miatt 
lehetővé teszi: 

d/1: állam külső és belső biztonsága (honvédelem, nemzetbiztonság, bűnmegelőzés, 
bűnüldözés, büntetés végrehajtás biztonsága) érdekében;  

d/2: állami, önkormányzati vagy az Európai Uniót érintő gazdasági vagy pénzügyi 
érdekből;  

d/3: fegyelmi és etikai vétségek, munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések 
megelőzése és feltárása érdekében, továbbá az érintett vagy mások jogai védelme érdekében.  

e) A tájékoztatás iránti kérelem elutasításáról szóló döntésben meg kell indokolni, hogy milyen 
jogszabályi rendelkezés alapján nem volt a kérelem teljesíthető, illetve tájékoztatni kell az 
érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.  

f) Az érintett tájékoztatása a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozása esetén: Az érintett 
tiltakozása esetén a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belül az adatkezelő a 
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kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt 
írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozása alaposnak bizonyul, úgy az adatkezelő az 
adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról valamint a megtett intézkedésekről 
értesíti mindazokat, akiknek az érintett adatokat korábban továbbította. 

 

Személyes adat helyesbítése, törlése, zárolása és megjelölése 

(1) Személyes adat helyesbítése: A valóságnak nem megfelelő személyes (különleges) adatot 
helyesbíteni kell. 
 
(2) A személyes adatot törölni kell, ha: 
a) az adat kezelése jogellenes; 
b) az érintett – önrendelkezési jogával élve – azt kéri, és a törlésnek nincs jogszabályi akadálya; 
c) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény 
nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje 
lejárt; 
e) a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
 
(3) Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha 
a) az érintett ezt kéri,  
b) a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
 
(4) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha 
 
a) az érintett vitatja az adat helyességét, vagy  
b) pontosságát, de ez nem állapítható meg egyértelműen. 
 
A helyesbítésről, a törlésről, a zárolásról és a megjelölésről az érintettet, illetve mindenkit 
értesíteni kell, akinek az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, 
ha ez - az adatkezelés céljára tekintettel – az érintett jogos érdekeit nem sérti. 

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmének nem ad 
helyt, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a kérelem elutasításának indokait, 
illetve tájékoztatást ad az érintett jogorvoslati lehetőségeiről (hatósághoz fordulás, bírósági 
felülvizsgálat). 

 

Adattovábbítás rendje 

A MOB által kezelt személyes adatok külső szerv vagy személy részére akkor továbbíthatók, ha 
ahhoz az érintett hozzájárult vagy azt törvény megengedi (így különösen hatósági, bírósági, 
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ügyészségi megkeresések), és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve 
teljesülnek. Az adattovábbítást dokumentálni kell. 

Az adattovábbítást kérő szervnek, személynek az erre irányuló írásbeli kérelmében, meg kell 
jelölnie, a kért adattovábbítás jogalapját, és az általa végezni kívánt adatkezelés célját. Ha érintett 
saját magára vonatkozóan kér adatot és esetleg adattovábbítást, a célt nem kell vizsgálni. 

Az adattovábbítás iránti kérelemről mindig egyedi mérlegelés alapján, a Jogi és Igazgatási 
Osztállyal történt egyeztetést követően kell dönteni. 

 

Általános adatbiztonsági előírások 

(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy 
az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá hozzáférhetetlenné válás ellen. 

(2) Az adatok biztonságát megalapozó intézkedések meghozatalakor tekintettel kell lenni a 
technika mindenkori szintjére: több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, 
amelyik az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, feltéve, hogy nem okoz aránytalan 
nehézséget. 

 

Közérdekű adatokra vonatkozó rendelkezések 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó általános szabályok, a közérdekű adatok 
nyilvánossága 

(1) A közfeladatokat ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű 
adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info tv-ben meghatározott kivételekkel – erre 
irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

(2) A MOB a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, feladatkörébe tartozó ügyekben 
köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A MOB 
rendszeresen közzéteszi, továbbá erre irányuló igény esetén hozzáférhetővé teszi a 
tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat. 

(3) A közzététel felülete a MOB honlapja, melynek felelőse a Marketing és Kommunikációs 
Igazgatóság. 
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(4) A MOB a kezelésében lévő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki számára 
megismerhetővé teszi, kivéve, ha a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságához 
való jogot –az adatfajták meghatározásával – törvény korlátozza. 

(5) A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok 
megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

(6) A MOB feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárása során 
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig 
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a MOB főtitkára – a jogszabályban meghatározottak 
szerint – engedélyezheti. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a 
döntés meghozatalát követően csak akkor utasítható el, ha a MOB törvényes működési rendjét, 
feladat és hatáskörének ellátását veszélyeztetné.  

 

A közérdekű adat (közérdekből nyilvános adat) megismerésére irányuló igények 
teljesítésének eljárásrendje 

(1) A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban vagy elektronikusan bárki igényt 
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) A MOB a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket a Marketing és 
Kommunikációs Igazgatóságon keresztül fogadja. Más szervezeti egységhez érkezett kérelmet 
haladéktalanul meg kell küldeni a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságnak, a személyes 
érdeklődőt pedig a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságra kell irányítani. 

(3) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az illetékes szervezeti egység 
közreműködésével –a kérelemről való tudomásszerzést követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 15 napon belül tesz eleget, amely indokolt esetben- az igénylő előzetes 15 napon belüli 
tájékoztatása mellett- egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Az adatigénylésnek 
közérthető formában, az igénylő által kívánt technikai eszköz útján és módon kell eleget tenni, 
kivéve, ha ez aránytalan nehézséggel járna. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy 
dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kérhet. A másolat 
készítéséért költségtérítés állapítható meg, melynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését 
megelőzően tájékoztatni kell. 

(4) Amennyiben a közérdekű adatokra vonatkozó kérelem jogszabály vagy belső szabályzat 
alapján nem teljesíthető, úgy a kérelem megtagadásáról – annak indokaival, illetve a jogorvoslati 
lehetőségek feltüntetésével együtt- a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 15 napon belül 
írásban értesíti az igénylőt. 
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(5) Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet a MOB jogszabály vagy jelen Szabályzat 
alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is. 

 

Az elektronikus közzétételi kötelezettség 

Az Info tv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat 
digitális formában az internetes honlapon kell közzétenni. A közzététel alapján az adatokhoz való 
hozzáférést bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjfizetés nélkül 
kell biztosítani. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.  

 

A közzétételi kötelezettség részletes szabályai, a belső együttműködés rendje (közzétételi 
szabályzat) 

A közérdekű adatok közzétételének időpontjára, időtartamára, helyesbítésére, frissítésére és 
törlésére a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározottak irányadók. 

A közérdekű adatokra vonatkozó adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért a MOB 
főtitkára és az illetékes szervezeti egységek vezetői felelősek. 

A MOB szervezeti egységei és munkatársai a közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak 
közzététele során a MOB Feladat- és hatáskörmegosztásáról szóló szabályzatában foglaltak 
szerint kötelesek együttműködni (adatot szolgáltatni, tájékoztatást adni stb.). 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok helyesbítésére, frissítésére és törlésére a 
közzétételre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. 

 

Záró rendelkezések 

Jelen Szabályzatot a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége hagyta jóvá az Alapszabály 53.§ (1) 
bekezdésének a) pontja alapján. Jelen Szabályzat 2016. október 19. napján lép hatályba, és 
hatálya határozatlan időre szól.  

A Szabályzat végrehajtásáról a Főtitkár gondoskodik. A Szabályzat rendelkezéseinek betartása a 
MOB Iroda alkalmazottainak alapvető kötelezettsége.  


