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Magyar Úszó Szövetség  

Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 

 
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Stv) 23. § (1) b) pontja, az Alapszabály 5.§ (1) ab) és 19.§ (1) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében eljárva a MÚSZ igazolási-(nyilvántartási) átigazolási és 
versenyengedély kiadási feladatait az alábbiak szerint szabályozza:  
 

1.§ 
A szabályzat hatálya 

 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az úszás sportágban - a sportág versenyszabályzatában, 
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – a MÚSZ 
versenyrendszerében résztvevő  
a) sportolókra (amatőr vagy hivatásos)  
b) sportszervezetekre (sportegyesületekre és sportvállalkozásokra), sportiskolákra és utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítványokra, vagy bármely más itt nem jelölt, de a MÚSZ által 
engedélyezett versenyrendszerben részt vevő egyéb szervezetre (a továbbiakban együtt: 
sportszervezetek)  
c) valamint az igazolást (nyilvántartást) és átigazolást végző szervekre vagy azok szervezeti 
egységeire.  
 
(2) A Szabályzat hatálya nem terjed ki a sportolók és a sportszervezetek közötti polgári jogi 
jogviszonyból eredő jogvitákra.  
 

2.§  
Értelmező rendelkezések 

 
(1) Leigazolás: a sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló sportoló 
együttes kérelmére, a sportoló MÚSZ általi nyilvántartásba vétele és részére első alkalommal 
versenyengedély kiadása.  
 
(2) Időszakos leigazolás (kölcsönadás): a sportszervezet és a nem magyar állampolgárságú sportoló, 
együttes kérelmére, meghatározott időszakra történő nyilvántartásba vétele és részére 
versenyengedély kiadása.  
 
(3) Versenyengedély: a MÚSZ által kiállított, 12 hónapig érvényes, a MÚSZ versenyrendszerében 
vagy versenyein való részvételre jogosító engedély.  
 
(4) MÚSZ kód: A Magyar Úszó Szövetség Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága (a továbbiakban: 
NYÁB) által kiadott számsor, amely igazolja, hogy a MÚSZ nyilvántartásba vette a sportolót 
valamely egyesület tagjaként.  
 
(5) „Kék könyv”: a sportoló tulajdonát képező sportszervezeti tagsági könyv. 
 
(6) Átigazolás: a sportoló sportszervezetben történő versenyzési jogosultságának megváltoztatása 
más sportszervezetbe, tagsági vagy szerződéses jogviszonyának megváltoztatásával, a 
nyilvántartásba vett adatok módosításával és új versenyengedélye kiadásával.  
 
(7) Átadó sportszervezet: az a sportszervezet, amelyből a sportoló (eltávozik) átigazol.  



2 
 

 
(8) Átvevő sportszervezet: az a sportszervezet, amelybe a sportoló átigazol.  
 
(9) Amatőr sportoló: Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés 

alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig - 

amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal sportiskolának is - sportszerződés alapján 

sportolhat. Köznevelési típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr 

sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének 

érvényességét nem érinti. 

 
(10) Amatőr sportszerződés: az amatőr sportoló és sportszervezete között, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) megbízási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései alapján, az Stv.) 5. § (2)–(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel kötött 
szerződés, mely a felek sporttevékenységével kapcsolatos együttműködésének feltételeit 
szabályozza.  
 
(11) Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki sportvállalkozással kötött munkaszerződés vagy 

megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről 

szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.  

 
(12) Névváltoztatás/átírás: a sportszervezet vagy a sportoló nevének igazolt megváltoztatása esetén, 
e változás MÚSZ nyilvántartásaiban, versenyengedélyben történő átvezetése.  
 
(13) Sportegyesület: Sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil 

tv.) és a Ptk valamint a Stv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
(14) Sportszervezet: sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat alkalmazásában a 
sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.  
 
(15) Rajtengedély: Egy versenyre szóló versenyzési engedély.  
 
(16) Eljárási díjak: az igazolásért, nyilvántartásért, átigazolásért, a versenyengedély, rajtengedély 
kiállításáért, módosításaiért alkalmanként fizetendő díjak, melyet a MÚSZ elnöksége határoz meg 
(5. számú melléklet).  
 
(17) Átigazolási időszak: a naptári évben a jelen szabályzat 5. § (5) bekezdésében meghatározott 
azon idő intervallum, mely alatt az átigazolást, kérelemmel kezdeményezni lehet.  
 
(18) Eredményességi származtatás: A MÚSZ eredményességi támogatásainak megoszlása átigazolás 
esetén az 1. sz. melléklet tartalma szerint. A származtatás 600 LEN pont felett érvényesül. 
Származtatásra akkor kerül sor, ha a versenyző az átadó tagszervezetnél legalább 12 hónapig igazolt 
versenyző volt (azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít). 
 
(19) Magyar állampolgárság: a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény rendelkezései 
szerint annak minősülő természetes személy. 
 
(20) Kettős állampolgárság: az a természetes személy, aki egyszerre két vagy 
több államalakulatnak az állampolgára.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_szem%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llampolg%C3%A1r
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(21) Sportállampolgárság választása: kettős állampolgár döntése, hogy mely ország 
szakszövetségének fennhatósága alá helyezkedik. Ha egy versenyző korábban valamely országot 
képviselt egy nemzetközi versenyen az olybá tekintendő, hogy sportállampolgárságot választott. 
 
(22) LEN pont: Az Európai Úszó Szövetség által 50 m-es medencében elért eredmények 
alapján használt pontszámítás, mely megegyezik a „WA SW rules” -ban meghatározott 
pontszámítással.  
 

3. §  
A leigazolással és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos rendelkezések,  

a MÚSZ kód kiadása 
 
(1) A sportoló leigazolásával, nyilvántartásba vételével a sportoló és a MÚSZ között közvetlen 
szerződéses kapcsolat jön létre, kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel.  
 
(2) A szerződéssel a sportoló jogot szerez a MÚSZ versenyrendszerében, valamint sportszervezetén 
keresztül a MÚSZ működésében való részvételre. Kötelezettséget vállal a MÚSZ szabályainak 
betartására.  
 
(3) A leigazolási, nyilvántartásba vételi kérelmet a sportoló a MÚSZ-ban tagsági viszonnyal 
rendelkező sportszervezetén keresztül nyújtja be. A kérelmet a muszuszoranglista.hu internetes 
oldalon kell rögzíteni és benyújtani, majd a benyújtott kérelmet kinyomtatva és eredetiben minden 
érintett részéről aláírva az elektronikus rögzítéstől számított 15 napon belül személyesen a MÚSZ 
titkárságán kell leadni a munkaidő végéig, 16:00-ig vagy ugyanezen határidőig postán feladni.  A 
kérelemben foglalt adatokat, hitelt érdemlően igazolni kell.  
 
(4) A kérelmet 18. életévét be nem töltött versenyző esetében törvényes képviselőjének is alá kell 
írnia.  
 
(5) A sportszervezetnek meg kell jelölnie, hogy a sportolót milyen jogviszonyban (amatőr, vagy 
hivatásos) kívánják leigazolni, és ennek bizonyítására csatolni kell az amatőr vagy hivatásos 
sportolói sportszerződés, munkaszerződés (a munkabér, illetve egyéb juttatások összege törölhető) 
másolatát, vagy a sportszervezeti tagságra vonatkozó igazolást, vagy a tanulói jogviszonyt igazoló 
okiratot. 
 
(6) A leigazolási kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:  

• a leigazolni kívánt versenyző igazolványképe; 

• az egyesületi tagságot igazoló tagsági könyv; 

• a tagszervezet és a leigazolni kívánt versenyző közötti jogviszony igazolása a 10.sz. 
melléklet csatolásával (3.§ (5) bek.); 

• kettős állampolgárságú versenyző esetén valamennyi állampolgárságát igazoló 
dokumentum (személyazonosításra alkalmas okmányai másolata) 

• Adatkezelési Tájékoztató 
 
(7) A jelen Szabályzatban meghatározott eljárási cselekményeket a MÚSZ NYÁB végzi.  
 
(8) A NYÁB Elnökből és három tagból áll, akiket az elnökség nevez ki legfeljebb 5 évre.  
 
(9) A NYÁB szükség szerint tart üléseket. Működésére a testületekre vonatkozó alapszabályi 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. (határozatképesség, többségi elv, stb.)  
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(10) A NYÁB tagja mérlegelést igénylő vagy más vitás esetben köteles összehívni a NYÁB ülését. 
A NYÁB döntéséhez legalább 3 tag jelenléte és legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges.  
 
(11) A NYÁB döntését a leigazolt versenyzőnek és a leigazolást kezdeményező sportszervezetnek 
kell kézbesíteni.  
 
(12) A leigazolási kérelem bármikor benyújtható.  
 
(13) A kérelem elbírálásáig jogkövetkezmények nélkül visszavonható, módosítható.  
 
(14) A „Kék könyvbe” a sportoló MÚSZ kódját, a leigazolás dátumát és a szakmai minimumvizsga 
teljesítését a NYÁB, egyéb adatait a sportszervezete jegyzi be.  
 
(15) A sportolók nyilvántartását a NYÁB az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint tartja nyilván illetve használja fel.  
 
(16) A sportolót a MÚSZ a nyilvántartásából törli ha  
 

a) a sportoló (törvényes képviselője) azt írásban kéri,  
b) a sportoló elhalálozik,  
c) a sportoló versenyengedéllyel 4 éven keresztül nem indul hivatalos MÚSZ által 
engedélyezett versenyen – ez esetben a törlés automatikusan megtörténik.  
 

(17) Ha a sportoló a nyilvántartásból való törlését kérte, bármilyen okból (külföldre távozás, 
versenyzés befejezése, eltiltás stb), ismételten csak akkor vehető nyilvántartásba és kaphat 
versenyengedélyt, ha a törléstől számított 12 hónap eltelt, a feltételeket ismételten teljesíti és 
kérelme nem valósít meg joggal való visszaélést, pl. átigazolási szabályok kijátszását.  
 
Ha az kerül megállapításra, hogy törlését előnyök szerzése céljából kérte, fegyelmi vétséget követett 
el, és az ismételt leigazolást meg kell tagadni. Jogellenes joggyakorlásnak minősül különösen, ha a 
sportoló abból a célból szünteti meg sportolói jogviszonyát sportszervezetével, hogy az új 
sportszervezetéhez az átigazolási szabályok megkerülésével  igazolhasson. 
 
(18) A törlés végrehajtásáról a NYÁB értesíti a sportszervezetet, valamint az érintett sportolót vagy 
törvényes képviselőjét.  
 
(19) Ha a sportoló és sportszervezete közötti tagsági vagy szerződéses jogviszony bármilyen okból 
megszűnik, azt a NYÁB-nak a sportszervezet haladéktalanul köteles bejelenteni. A versenyengedély 
lejárta vagy tárgyévi ki nem váltása esetén a sportoló MÚSZ általi nyilvántartását nem érinti, ha 
egyidejűleg nem kéri annak törlését is. Ezen időszak alatt a sportoló versenyzési joga szünetel.  
 
(20) Ha a kérelemben feltüntetett adatokat a kérelmező tévesen vagy hiányosan állította ki, a 
leigazolást és a MÚSZ kód kiadását, érvényesítését határozatban meg kell tagadni különösen 
 

a) ha annak kiadása jogszabályba, illetve a MÚSZ egyéb szabályzatába ütközik;  
b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri;  
c) ha hiányosan nyújtják be;  
d) ha a kérelmező versenyző sportszervezete az éves tagdíjat nem fizette be;  
e) ha a kiállításért vagy érvényesítésért előírt költségtérítést a kérelmező nem fizette meg. 
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(21) A MÚSZ kód és az első versenyengedély kiadásának a nyilvántartásba vételen túl a további 
feltétele, hogy legalább egy úszásnemben, érvényes szakmai minimumvizsga letételét a kérelmező 
igazolja. Ezt az időszakos leigazolást kérő nem magyar állampolgároknak illetve fogyatékkal 
élőknek is teljesíteni kell. A szakmai minimumvizsga letételét úszásnemenként elég egy alkalommal 
igazolni. A leigazolást a szakmai minimumvizsga letételét követő 6 hónapon belül 
kezdeményezni kell, ellenkező esetben a minimumvizsga a rendszerből törlésre kerül.  
 
(22) Egy versenyző kizárólag egy MÚSZ tagszervezethez igazolható le, továbbá nem lehet külföldi 
úszó szövetség és/vagy külföldi sportszervezet leigazolt versenyzője. Külföldi- és vagy kettős 
állampolgár leigazolásakor köteles nyilatkozni arról, hogy külföldi úszó szövetségnél és vagy 
külföldi sportszervezetnél nem igazolt versenyző.  
 
(23) Tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolóként nem foglalkoztatható. 
 
(24) A NYÁB a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Hiányos, hibás kérelem esetén egy alkalommal 
15 napos határidő tűzésével hiánypótlást rendel el. Hibás, hiányos hiánypótlás esetén a NYÁB a 
kérelmet elutasítja, a kérelmező az eljárási díjat elveszíti. Új kérelem esetén a feltételeket ismételten 
teljesíteni kell. 
 
(25) A Leigazolási Kérelemben a leigazolni kívánt versenyző és a sportszervezete által megadott 
elektronikus levelezési címre (e-mail cím) megküldött bármely MÚSZ értesítés (levél, határozat stb.) 
hivatalos kézbesítésnek minősül. A sportszervezet az adatváltozást köteles a MÚSZ felé jelezni.  
 

4.§ 
A versenyengedéllyel és rajtengedéllyel kapcsolatos rendelkezések 

 
(1) A leigazolás és az átigazolás végrehajtásakor a NYÁB egyidejűleg 12 hónapra szóló 
versenyengedélyt állít ki a versenyző részére.   
 
(2) Az amatőr vagy hivatásos sportoló a MÚSZ versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 
MÚSZ kóddal és versenyengedéllyel is rendelkezik. A MÚSZ kód az amatőr vagy hivatásos 
sportoló, mint sportegyesületi tag, vagy mint a sportszervezettel szerződéses jogviszonyban álló 
személy kaphatja meg. A versenyengedély kizárólag az abban feltüntetett sportszervezet színeiben 
történő versenyzésre jogosít.  
 
 
(3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr vagy hivatásos sportoló csak a sportszervezetén 
keresztül nyújthatja be a NYÁB-hoz.  
 
Az iskolaként működő sportiskola tanulója, illetve az iskolai sportkör tagja azon az oktatási 
intézményen keresztül nyújthatja be a NYÁB-hoz, amellyel tanulói jogviszonyban áll. 
 
A költségvetési szervként vagy közhasznú társaságként működő sportiskola sportolója a 
sportiskolán keresztül nyújthatja be a NYÁB-hoz.  
 
(4) A versenyengedély kiadásának feltételeit első alkalommal a NYÁB ellenőrzi a versenyző 
leigazolásakor. Ezt követően a kérelmet benyújtó sportszervezet köteles a feltételeket (kiskorú 
versenyző esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozat, sportorvosi engedély megléte) ellenőrizni és erről 
a kérelem benyújtásával egyidejűleg a NYÁB felé nyilatkozni a 4 . sz. melléklet tartalma szerint. A 
kérelemhez csatolni kell a MOB adatkezelési nyilatkozatát a 7. sz.  melléklet szerinti tartalommal.  
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(5) A MÚSZ kód első kiadásának, illetve versenyengedély ismételt érvényesítésének eljárási díját a 
MÚSZ Elnöksége 2. § (16) pontja szerint az 5. számú mellékletben állapítja meg.  
 
(6) A versenyengedély kiadása nem tagadható meg, ha a kérelem a jogszabályoknak és a 
szabályzatban foglaltaknak megfelel és a válogatott érdekeit nem sérti.  
 
(7) A rajtengedély sportszervezeten kívüli versenyzést biztosít. A rajtengedélyt a NYÁB adja ki, 
versenyenként. A rajtengedély díjköteles, melynek mértékét az 5. számú melléklet tartalmaz.  
 
(8) Rajtengedély a (7. sz. melléklet) NYÁB-hoz történő benyújtásával akkor kérhető és adható ki 
ha  

a) a sportolónak   hibáján kívül nincs érvényes MÚSZ kódja és/vagy versenyengedélye, 
b) a sportoló sportszerződését felmondással szüntette meg és volt sportszervezete a 

felmondását vitatja;  
c) a sportoló tagsági viszonya bármely módon megszűnik és az átigazolása végrehajtásáig 

volt sportszervezete az adott versenyre nem nevezi be; 
d) a sportoló versenyeztetése a válogatott érdekében szükséges és azt a szövetségi kapitány 

javasolja 
 

(9) A rajtengedély kiadására egyebekben a versenyengedély kiadására vonatkozó szabályokat kell 
értelemszerűen alkalmazni.  
 

5.§  
Az átigazolással kapcsolatos rendelkezések 

 
(1) Ha a sportoló tagsági jogviszonyában vagy szerződéses kapcsolatában változás következik be, 
úgy átigazolási- és új versenyengedély kiadása iránti kérelmet kell a NYÁB-hoz benyújtani.  
 
(2) A kérelmet a sportoló az átvevő sportszervezetén keresztül nyújtja be az erre rendszeresített 
Átgazolási Űrlapon (3. számú melléklet). A kérelemben foglalt adatokat, hitelt érdemlően igazolni 
kell.  A kérelmet az átvevő sportszervezet a régi (lejárt) versenyengedéllyel és a Kék könyvvel együtt 
nyújtja be a NYÁB-hoz. A kérelemben a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy az átadó 
sportszervezettel nincs érvényes szerződése és/vagy arról, hogy az milyen okból szűnt meg. (lejárt, 
felmondták stb). A kérelmet 18. életévét be nem töltött versenyző esetében törvényes 
képviselőjének is alá kell írnia. 
 
Az átigazolási kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:  

• az átigazolni kívánt versenyző igazolványképe; 

• az egyesületi tagságot igazoló tagsági könyv; 

• az átvevő tagszervezet és az átigazolni kívánt versenyző közötti jogviszony igazolása a 
10.sz. melléklet csatolásával; 

• az átigazolni kívánó versenyző 9. sz. melléklet szerinti nyilatkozatát; 

• külföldi vagy kettős állampolgárságú versenyző esetén valamennyi állampolgárságát igazoló 
dokumentum (személyazonosításra alkalmas okmányai másolata), valamint a külföldi 
sportegyesület székhelye szerinti illetékes nemzeti szövetség írásos hozzájárulását; 

• Adatkezelési Tájékoztató. 
 
(3) A NYÁB a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Hiányos, hibás kérelem esetén egy alkalommal 
15 napos határidő tűzésével hiánypótlást rendel el. Hibás, hiányos hiánypótlás esetén a NYÁB a 
kérelmet elutasítja, a kérelmező az eljárási díjat elveszíti. Új kérelem esetén a feltételeket ismételten 
teljesíteni kell.  
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(4) A szerződéssel rendelkező sportolónak, amennyiben a szerződésének megszűnése, lejárata, 
felbontása előtt az átadó egyesületének hozzájárulása hiányában adja be a kérelmet, azt a NYÁB 
elutasítja.  
 
(5) Egy naptári évben egy átigazolási időszak van. Az átigazolási időszakban a sportoló az átadó 
sportszervezet hozzájárulása nélkül igazolható át, ha az egyéb feltételeknek megfelel. Az átigazolási 
időszak minden év január 1. napjától 31. napjáig tart. A kérelmeket a muszuszoranglista.hu 
internetes oldalon kell rögzíteni és benyújtani, majd a benyújtott kérelmet kinyomtatva és 
eredetiben minden érintett részéről aláírva az elektronikus rögzítéstől számított 15 napon belül 
személyesen a MÚSZ titkárságán kell leadni a munkaidő végéig 16:00-ig, vagy ugyanezen határidőig 
postán kell feladni. A postán feladott kérelem akkor nem elkésett, ha a borítékon és a 
feladóvevényen/tértivevényen a feladási dátum legkésőbb január 31. napja. Ha ez a nap 
munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanapon jár le a határidő. A határidő 
jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.  
 
(6) Az átigazolási időszakon kívül, kivételesen a sportoló átigazolása akkor hajtható végre, ha ahhoz 
az átadó és az átvevő sportszervezet az átigazolás minden feltételében megállapodott és az 
átigazoláshoz írásban hozzájárultak.  
 
(7) Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy a NYÁB a kérelmet indokolt határozattal 
elutasítja.  
 
(8) A sportoló a kérelem benyújtása és annak elbírálása közötti időben az átadó sportszervezet 
képviseletében versenyezhet. Az átadó sportszervezet a versenyzési jogot a versenyzőtől nem 
tagadhatja meg (köteles benevezni).  A sportoló versenyzésével kapcsolatos valamennyi költséget 
az átvevő sportszervezet vagy a sportoló viseli. Amennyiben az átadó sportszervezet megtagadja a 
sportoló a versenyzési jogát (nem nevezi be), úgy az fegyelmi vétségnek minősül.  
 
(9) Hivatásos sportoló versenyzési jogának ideiglenes vagy végleges átruházásáért fizetendő 
ellenértéket a két sportszervezet megállapodása határozza meg a hivatásos sportoló 
munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének fennállása alatt. A szerződések lejártával a 
hivatásos sportoló amatőr sportolóvá válik, de átigazolása a megszűnő szerződésben foglaltak 
feltételekre figyelemmel történik. Amennyiben a hivatásos sportoló szerződése a sportoló 
felmondása miatt szűnik meg és a felmondást az átadó sportszervezet vitatja és a szerződés 
jogellenes megszüntetése miatt keresetet nyújt be választott bírósághoz, az átigazolás csak akkor 
hajtható végre, ha a sportoló vagy az átvevő sportszervezet az átigazolni kívánt sportoló előző évi 
12 havi távolléti díjának összegét a MÚSZ által meghatározott számlára megfizeti.  A bíróság által 
érkeztetett keresetlevelet, illetőleg elektronikus feladás esetén a keresetlevél elektronikus 
továbbításának igazolását az átigazolási kérelemhez mellékelni kell. A MÚSZ a bíróság jogerős 
döntése vagy a felek egyezsége esetén a letétbe helyezett összeget az arra jogosultnak fizeti ki, 
kamatmentesen.  
 
(10) Ha az amatőr sportoló sportszerződéssel sportol, úgy e szerződés fennállásának időtartama 
alatt csak az átadó sportszervezetének hozzájárulásával igazolható át más sportszervezetbe. Ha a 
sportszerződés az átigazolási időszak alatt szűnik meg és a megszűnő szerződés más rendelkezést 
nem tartalmaz a sportoló hozzájárulás nélkül átigazolható. Ha a sportszerződés az átigazolási 
időszakon kívül szűnik meg és a megszűnő szerződés más rendelkezést nem tartalmaz a sportoló   
szabadon igazolható át. Amennyiben a sportoló a sportszerződését felmondással szünteti meg, és 
a felmondás jogszerűségét az átadó sportszervezet vitatja, úgy a sportoló átigazolása nem hajtható 
végre, részére – kérelmére – a NYÁB rajtengedélyt adhat ki. Ez esetben a versenyző az átadó 
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sportszervezet versenyzőjeként vesz részt a versenyen. Az átadó sportszervezet köteles a felmondás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül bejelenteni a NYÁB felé, ha a sportoló felmondását vitatja. 
Az átigazolás végrehajtható, ha az átadó sportszervezet a NYÁB felé történő bejelentéstől számított 
30 napon belül nem igazolja, hogy a felmondás jogellenességének megállapítása iránt pert indított.  
 
(11) Ha az amatőr sportoló tagsági jogviszony alapján sportol e jogviszony fennállásának időtartama 
alatt jelen szabályzat 5. § (5), a (6) és a (10) bekezdésben foglaltak betartásával, igazolható át más 
sportszervezetbe.  
 
(12) Az átigazolás eljárás díj megfizetéséhez kötött, amelyet az átvevő sportszervezet fizet meg a 
MÚSZ részére. Az átigazolással a NYÁB új versenyengedélyt állit ki, melynek díját az átigazolási 
díj tartalmazza. A díjat a NYÁB felhívására és/vagy a díjbekérő alapján kell a MÚSZ által megadott 
bankszámlára átutalni. Az átigazolás addig nem végezhető el, amíg az eljárási díj jóváírásra nem 
kerül a MÚSZ bankszámláján. Az átigazolási díj mértékét az 5. sz. melléklet tartalmazza.  
 
(13) Az átvevő sportegyesület – e szabályzatban meghatározott kivételekkel - köteles az átadó 
sportszervezet felé költségtérítést fizetni. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének 
ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatás nyújtásnak minősül.  A költségtérítés 
mértékében az átadó és az átvevő sportszervezet megállapodása az irányadó. Amennyiben az átadó 
és az átvevő sportszervezet a költségtérítés mértékében megállapodni nem tud, úgy annak mértékét 
a versenyző elmúlt 4 évben elért legmagasabb LEN pontszáma alapján kell meghatározni az 
alábbiak szerint:  
 

• 300 LEN pontig:      nincs költségtérítés 

• 300-tól 600 LEN pontig:      500.-Ft/LEN pont 

• 600 LEN pont felett:      1000.-Ft/LEN pont 

• 600 LEN pont felett ifjúsági válogatott versenyző esetében: 1500.-Ft/LEN pont 

• 600 LEN pont felett felnőtt válogatott versenyző esetében: 2000.-Ft/LEN pont 
 
A költségtérítés összegét az átvevő sportszervezet közvetlenül az átadó sportszervezetnek fizeti 
meg.  
 
(14) Amennyiben az átadó és az átvevő sportszervezet megállapodása alapján kérik az átigazolást, 
úgy a kérelemhez a (2) bekezdésben rögzítetteken túlmenően csatolni kell:  
 

• az átadó és az átvevő sportszervezet közötti megállapodást és a megállapodásban 
rögzített költségtérítés megfizetésének igazolást vagy  

• az átadó és az átvevő sportszervezet közös nyilatkozatát a megállapodás tényéről és a 
költségtérítés megfizetéséről, vagy arról, hogy az átadó sportszervezet költségtérítésre 
nem tart igényt, arról lemond.  

• a megállapodásnak ki kell terjednie arra is, hogy az átadó sportszervezet igényt tart-e a 
származtatási szabály érvényesítésére.  

 
(15) 600 Len pont alatt nem kell költségtérítést fizetni, ha az átigazolásra az alábbi okok miatt kerül 
sor:  

 
a) iskolaváltás, amennyiben – Budapest kivételével – településen kívül történik;  
b) lakóhely váltás (ide nem értve – Budapest kivételével – a településen belüli 

lakóhelyváltást); 
c) sportiskolai felmenő rendszerből eredő átigazolást; 
d) egészségügyi ok. 
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 (16) A kivételre történő hivatkozás esetén az átvevő sportszervezet köteles igazolni a feltétel 
fennállását. Igazolásként az alábbiakat kell csatolni:  

 
a) a (15) bekezdés a) pontja szerinti esetben iskolalátogatási igazolást; 
b) a (15) bekezdés b) pontja szerinti esetben lakcímkártyát és az ingatlan tulajdoni lapját 

vagy bérleti szerződését, 
c) a (15) bekezdés c) pontja szerinti esetben a sportiskola alapszabályát és igazolását; 
d) a (15) bekezdés d) pontja szerinti esetben szakorvosi igazolást. 

 
 

(18) A NYÁB az igazolásokat- nyilvántartásokat, átigazolásokat és versenyengedélyeket az Stv. 3. § 
(8) bekezdése szerint tartja nyilván és az azokkal kapcsolatban hozott határozatokról és 
intézkedésekről nyilvántartást vezet. 

 
6.§  

Magyar sportoló külföldön való versenyzésének és edzőtáborozásának, és tartós külföldi 
tartózkodásának szabályozása 

 
(1) Igazolt sportoló külföldi versenyzéséhez a MÚSZ előzetes engedélye szükséges. Az engedélyt a 
www.muszuszoranglista.hu elektronikus felületen kell legalább a versenyt megelőző 7 nappal 
megkérni.  
 
(2) Igazolt sportoló külföldi sportszervezetbe történő igazolásához a MÚSZ hozzájárulása 
szükséges.  
Az igazoláshoz történő hozzájárulás egyúttal a külföldi versenyzéshez történő hozzájárulást is 
jelenti, így az adott sportoló vonatkozásában nem szükséges minden egyes versenyre külön MÚSZ 
hozzájárulást kérni. 
 
(3) A kérelmet a sportoló hazai sportszervezetén keresztül kell a MÚSZ-hoz benyújtani.  
 
(4) Amennyiben igazolt sportoló tartósan külföldön tartózkodik (pl. tanulmányok folytatása 
céljából), úgy azt köteles a MÚSZ felé bejelenteni.  
 
(5)  A nem a MÚSZ által szervezett külföldi edzőtáborozáshoz az edzőtábort szervező és/vagy az 
érintett MÚSZ tagszervezet köteles előzetesen írásban engedélyt kérni a MÚSZ-tól. Az engedély 
indokolt esetben megtagadható.   

 
7.§ 

Külföldi és/vagy kettős állampolgárságú sportoló Magyarországon való versenyzésének 
szabályozása 

 
(1) A WA tagszervezetének vagy annak tagegyesületének igazolt sportolója részére nem kell külön 
versenyengedélyt kérni magyarországi nyílt versenyen való részvételhez, de a külföldi 
sportszervezet székhelye szerinti illetékes nemzeti szövetség írásos hozzájárulását be kell mutatnia. 
 
(2) Külföldi és/vagy kettős állampolgárságú vagy a magyartól eltérő sportállampolgárságot választó 
sportoló magyar sportszervezet színeiben való időszakos vagy állandó versenyzéséhez a MÚSZ 
hozzájárulása szükséges. A leigazolásához és a versenyengedély kiadásához,  az e szabályzatban 
meghatározott feltételek mellett szükséges továbbá a külföldi sportszervezet székhelye szerinti 
illetékes nemzeti szövetség írásos hozzájárulása, továbbá legalább egy úszásnemben, érvényes 

http://www.muszuszoranglista.hu/
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szakmai minimumvizsga letételének igazolása, vagy hivatalos verseny jegyzőkönyv, ahol a 
versenyző sikeresen teljesített bármilyen távot.  
 
(3) A kérelmet a sportoló magyar sportszervezetének kell a NYÁB elé terjeszteni.  
 
(4) Bármely Magyar Országos Bajnokságon a versenyszabályzatban és/vagy a magyar bajnoki 
szabályzatban és/vagy a bajnoki kiírásban kell meghatározni a külföldi és/vagy kettős állampolgár, 
illetve nem magyar sportállampolgár magyar sportszervezet, illetőleg külföldi egyesület tagjaként 
való versenyzésének feltételeit.  
 
(5) Kettős igazolás tilalma  
 
A MÚSZ által leigazolt külföldi és/vagy kettős állampolgárságú vagy a magyartól eltérő 
sportállampolgárságot választó sportoló úszás sportágban egyidejűleg nem lehet igazolt versenyző 
külföldi sportszervezetnél. 
 
Amennyiben a fenti tilalom ellenére a MÚSZ tagszervezete által leigazolt külföldi és/vagy kettős 
állampolgárságú vagy a magyartól eltérő sportállampolgárságot választó sportoló a fennálló MÚSZ 
igazolása ideje alatt külföldre igazol és/vagy a MÚSZ engedélye nélkül külföldi versenyen indul, 
úgy a MÚSZ versenyrendszeréből 24 hónapra kizárásra kerül, továbbá a jogsértés évében és az ezt 
követően elért eredményei törlésre kerülnek és tagszervezete köteles az általa elért eredmények után 
járó átadott támogatás visszatérítésére.  
Fenti tilalom alól a MÚSZ elnöksége felmentést adhat.  
 
(6) Külföldi és/vagy kettős állampolgárságú vagy a magyartól eltérő sportállampolgárságot választó 
sportoló le- és átigazolásakor a 9. sz. melléklet is csatolandó.  

 
8.§  

Fogyatékkal élők versenyzésének szabályozása 
 
(1) A MÚSZ versenyein olyan fogyatékkal élők indulhatnak, akik Paralimpiai versenyszámban is 
indulási jogot szerezhetnek.  
 
(2) A fogyatékkal élőknek az épek közötti versenyeztetéséhez szükséges a MÚSZ tagszervezetéhez 
történő leigazolása és versenyengedély megszerzése.  
 
(3) A fogyatékkal élőkre egyebekben jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

9.§ 
Jogorvoslati eljárás 

 
(1) A NYÁB bármely határozata ellen – annak kézbesítésétől számított – 15 napon belül a MÚSZ 
Elnökségéhez lehet írásban fellebbezést benyújtani.  
 
(2) Az Elnökség jogerős határozata ellen a határozat meghozatalától számított 30 napon belül a 
MÚSZ Alapszabályának 8. § (3) bekezdése alapján a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet 
fordulni.  
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10.§  
Vegyes rendelkezések 

 
(1) A MÚSZ Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett fegyelmi eljárás ideje alatt új 

versenyengedély iránt nem adható be kérelem, illetőleg a beadott kérelem érdemben nem 
bírálható el.  

 
(2) Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti büntetés 

hatálya alatt érvényét veszti, lejár, azt csak a büntetés hatályának megszűnése után lehet 
ismét érvényesíteni.  

 
(3) Sportszervezet vagy sportszervezeti úszószakosztály megszűnése, illetőleg a sportszervezet 

MÚSZ tagságának megszűnése esetén, a sportoló azonnal – átigazolási időszakon kívül, 
költségtérítés nélkül – átigazolható és részére új versenyengedély adható bármely átvevő 
sportszervezetbe, mely esetben csak az átigazolási díj összegét kell az átvevő 
sportszervezetnek megfizetni. Szervezeti átalakulás (egyesülés, szétválás) esetén az előzőek 
értelemszerűen irányadóak.  

 
(4) A sportolónak Magyarországon egy időben, csak egy, érvényes versenyengedélye lehet a 

MÚSZ-ban.  
 

(5) A Kék könyv a sportoló tulajdonát képezi, amelyet a sportoló által kezdeményezett 
kérelem esetén, birtokába kell adni. A Kék könyv kiadásának megtagadása fegyelmi 
vétségnek minősül.  

 
(6) A MÚSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 

kiállításához felhasznált személyes adatoknak (továbbiakban: személyes adat) az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerinti kezeléséről.  

 
(7) A MÚSZ és a tagszervezet közötti bármely kommunikáció során kizárólag az igazolási- 

(nyilvántartási), átigazolási űrlapon megadott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-mail 
cím  használható. 

 
(8) A jelen Igazolási- (nyilvántartási-) és Átigazolási Szabályzatban nem szabályozott 

kérdésekben, a hatályos jogszabályok, így különösen a Ptk, az Stv és a Civil törvény 
rendelkezései az irányadók.  

 
(9) A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége jelen szabályzatot a MÚSZ-144/2022. (09.28.) sz 

számú határozatával fogadta el és 2022. október 01. napjával lépteti hatályba, egyidejűleg 
ugyanezen időponttal a jelenleg hatályban lévő Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 
 
Budapest, 2022. szeptember 28.  
 

 
Wladár Sándor 

   elnök 
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1. számú melléklet 
 

Szövetségi eredményességi támogatások megoszlása átigazolás esetén 

 

 régi egyesület / új egyesület 
%-os megoszlás 

átigazolást követő 0-12. 
hónap 

 
75/25 

  

átigazolást követő 13-24. 
hónap 

 
50/50 

 

*a származtatás 600 LEN pont felett érvényesül; 

** származtatásra akkor kerül sor, ha a versenyző az átadó tagszervezetnél legalább 12 hónapig igazolt versenyző 
volt (azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít). 
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2. sz. melléklet 

LEIGAZOLÁSI ŰRLAP 
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3. sz. melléklet 

ÁTIGAZOLÁSI ŰRLAP 
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4. sz. melléklet 

 

ÉVES VERSENYENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
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5.sz. melléklet 
 
Az igazoláshoz, átigazoláshoz (versenyengedélyhez), rajtengedélyhez tartozó eljárási díjak összegei: 
  
1. Leigazolási díj:       br. 2.000.-Ft.  
 
2. Átigazolási díj versenyengedéllyel:  600 LEN pontig  br. 25.000.-Ft.  

600 LEN pont felett  br. 50.000.-Ft. 
3. Új versenyengedély mindenkinek:    br. 1.500.-Ft 
3. Rajtengedély díja:                     br. 5.000.-Ft/verseny 
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6.sz. melléklet 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
VERSENYZŐK RÉSZÉRE 

 
I. Bevezetés 

 
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ; Adatkezelő) elkötelezett a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak való megfelelés iránt; a MÚSZ 
részére megadott személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos a MÚSZ 
számára. 
 
A MÚSZ az versenyzőkkel kapcsolatban kezelt személyes adatokkal összefüggésben az alábbi 
tájékoztatást (továbbiakban: Tájékoztató) adja. 
 
A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse – többek 
között –, hogy a MÚSZ a részére megadott személyes adatokat milyen célból, meddig, milyen 
jogalappal és hogyan kezeli, valamint, hogy az adatkezelések vonatkozásában az érintetteknek 
milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak. 
 
Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve észrevétel felmerül, úgy a musz@musz.hu 
e-mail címen, vagy az adatvédelmi tisztviselőn keresztül a MÚSZ-hoz lehet fordulni. 
 
II. Alapfogalmak 
 
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Tájékoztatóban előforduló legfontosabb fogalmak: 
 
1. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett 

azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban adatkezelési célonként külön 
feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről. 

 
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása. 
 

3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza. Jele Tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában a MÚSZ 
minősül adatkezelőnek. 
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4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 

5. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, érintettnek minősülnek az úszók. 
 
6. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk 

Miska u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-
1400). 

 
7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  
 
8. Sporttv.: 2004. évi I. törvény a sportról. 

 
III. Az Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselője 
 
1.  Adatkezelő: 

Elnevezése: Magyar Úszó Szövetség 
Székhelye és levelezési címe: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
Nyilvántartási száma: 01-070000042 
Adószáma: 13086297-2-43 
E-mail: musz@musz.hu  
Telefonszáma: +3612655299 

 
2.  Adatkezelő képviselője: 

Név: Dr. Wladár Sándor elnök 
Levelezési cím: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
E-mail: musz@musz.hu 

 
3.  Adatvédelmi tisztviselő: 

Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda 
Cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a. 
E-mail: iroda@szkiroda.hu 
Telefon: 06-1-878-0802  

 
Az adatvédelmi tisztségviselő feladatai – többek között –, különösen: 

• Az Adatkezelőt támogatja adatkezelési tevékenysége végzésében; 

• Kapcsolattartóként jár el az Adatkezelő és a hatóság között; 

• Szakmai tanácsot, tájékoztatást ad adatvédelmi ügyekben. 
 
IV. Adatkezelési alapelvek 

 
Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok az adatkezelési alapelvek, amelyek az Adatkezelő által 
végzett adatkezelések során betartásra kerülnek. 
 
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:  

Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, 
valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos 
szövegét ingyenesen és folyamatosan megismerhetővé teszi az Érintettek számára. Az 
Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen Tájékoztatóban foglalt 

javascript:x5engine.utils.emailTo('4313232122','h.hunai@latgazollseyfug')
http://naih.hu/
mailto:iroda@szkiroda.hu
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célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen 
Tájékoztatót, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.  

 
2. Célhoz kötöttség:  

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jelen Tájékoztatóban feltüntetett, egyértelmű és 
jogszerű célokból kezelheti. A jelen dokumentumban az Adatkezelő az egyes adatkezelési 
célokról külön-külön tájékoztatást nyújt az V. fejezetben. 
 

3. Korlátozott tárolhatóság:  
Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az 
Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig 
teszi lehetővé.  

 
4. Adattakarékosság:  

Az Adatkezelő az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan kizárólag a szükséges és releváns 
személyes adatokat kezeli. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek az egyes adatkezelési 
célokhoz szükségesnek mutatkoznak, illetve amelyeket jogszabály előír.  

 
 
 
5. Pontosság:  

Az Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési célok tekintetében a már rögzített személyes adatok 
folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő 
minden ésszerű intézkedést megtesz. Amennyiben az érintett személyes adataiban változás áll 
be, kérjük értesíteni erről az Adatkezelőt. 

 
6. Adatvédelem elve/ integritás és bizalmas jelleg:  

Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért 
megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó 
technikai és szervezési intézkedést, melyek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok 
megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. Az adatbiztonsági 
szabályok külön fejezetben kerülnek részletezésre. 
 

7. Elszámoltathatóság:  
Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására.  

 
V. Adatkezelési célok, a MÚSZ által végzett adatkezelések 
 
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok az esetkörök, adatkezelési célok, amelyek során a 
gyakorlatban személyes adatok kezelése történik az úszók vonatkozásában.  

 
1./ Szakmai minimum vizsga, MÚSZ nyilvántartásába bekerülés (ranglista.musz.hu) 
- Adatkezelés célja: az Adatkezelő nyilvántartás vezet azon személyekről, akik jelentkeztek a 

szakmai minimum vizsgára. A nyilvántartásban szereplő személyek lesznek jogosultak arra, 
hogy leigazolják őket. 

- Kezelt adatok köre: név, születési év, egyesület, vizsga eredménye. 
- Érintett: úszó, kiskorú esetén törvényes képviselője. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 
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- Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 50 évig. Amennyiben 
a szakmai minimumvizsga letételét követően 6 hónapon belül leigazolásra nem kerül sor, 
úgy az adatokat töröljük. 

 
2./ Leigazolás, átigazolás 
- Adatkezelés célja: leigazolás és átigazolás intézése és nyilvántartása. 
- Kezelt adatok köre:  
 Leigazolási/ átigazolási lap szerint:  

-  úszó: név, egyesülete, születési hely és idő, neme, anyja neve, lakcím, 
személyazonosságot igazoló irat típusa és száma, iskolája, MOB SIR státusz, 
állampolgársága, sportállampolgársága (ha van), fegyelmi eljárás hatálya alatt áll – 
nem áll, aláírása, telefonszám, e-mail cím; 

- törvényes képviselő: neve, lakcíme, aláírása 
 
 Adatbázis: 

o Név, születési ország és város, igazoló irat típusa (magyar állampolgárság esetén TAJ, egyéb 
esetben útlevél, személyi igazolvány), igazoló irat száma, külföldi-e, telefonszám, email cím, 
webcím, anyja neve, neme, nemzetisége, sport nemzetisége (ha külföldi, akkor megadható), lakcíme 

o sportorvosi adatok: érvényesség ideje, engedély státusz (pl. el van tiltva) [TAJ szám alapján kérik 
le a sportkórháztól a sportorvosi engedélyt] 

o törvényes képviselő adatai: név, születési név, telefonszám, email cím, nem, lakcím 
o iskola adatok: mettől, meddig, melyik iskola 
o edzői: mettől, meddig, edzők neve 
o eredmények: melyik versenyen, mikor, milyen időeredményt, és ennek technikai adatai 

 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - a 

Sporttv. 22. § (2) bek. alapján a MÚSZ gondoskodik a sportágában a versenyzők 
nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint az érintett hozzájárulása [GDPR 6. 
cikk (1) bek. a) pont]. 

- Adatkezelés időtartama:  
 
3./ Versenyengedély 
- Adatkezelés célja: versenyengedély kiállítása, nyilvántartása. 
- Kezelt adatok köre:  

- A versenyengedély tartalmazza:  
a)  a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
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. 
- Sportorvosi engedély adatai. 

- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. §, 19/A §. 
- Adatkezelés időtartama: az engedély kiadásától számított 4 év (a Sportv.-nek megfelelően). 
- Címzett: a MÚSZ továbbítja az igénylő adatait a Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 

Budapest, Csörsz utca 49-51.; nyilvántartási szám: 01-03-0000014; nyilvántartó hatóság: 
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Fővárosi Törvényszék; adószám: 19010272-2-43) részére tekintettel arra, hogy a 
versenyengedély kapcsán szükséges ügyintézést a MOB által működtetett elektronikus 
sportinformációs rendszer (SIR) útján teljesíthető. Ezt felváltja az NSR rendszere. A MOB 
adatkezelési szabályzata a következő oldalon elérhető: http://olimpia.hu/tevekenysegre-
mukodesre-vonatkozo-adatok 

 
4./ Versenyekkel kapcsolatos adatkezelések: nevezés, eredményközlés 
- Adatkezelés célja: a MÚSZ a versenyeken induló úszókról nyilvántartást vezet: a 

nevezésekről és az elért eredményekről. 
- Kezelt adatok köre:  

• nevezésnél: név, születési év, milyen számban és úszásnemben indul, nevezési idő; 

• eredményközlésnél: név, születési év, egyesülete, verseny, versenyszám, idő, 
hányadik helyezett. 

- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja:  

• nevezés esetében: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

• eredményközlés esetén: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]  
- Adatkezelés időtartama:  
- Az eredmények a live.musz.hu oldalon közzétételre kerülnek. 
 
5./ Utazások 
- Adatkezelés célja: a MÚSZ szervezi az úszók részére az edzőtáborba vagy külföldi versenyre 

történő utazást, szállást, ellátást. 
- Kezelt adatok köre: név, útlevél száma, kiállítása és lejárata, illetve amennyiben egy ország 

előzetes regisztrációhoz köti a belépést, úgy az adott ország által kért személyes adatok. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] (- az 

állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Támogatási Korm. Rendelet) 8. fejezete értelmében 
teljeskörűen igazolni kell tudni a költségvetési támogatás felhasználását, így a személyes 
adatokat tartalmazó iratokat meg kell őrizni); valamint az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 
6. cikk (1) bek. f) pont]. 

- Adatkezelés időtartama: 10 év. 
- Címzett:  

-  a Mauri Utazási Iroda Kft. intézi a repülőjegyfoglalásokat;  
-  a szálláshely részére a versenyzők nevét szükséges átadni;  
-  a biztosítás intézése érdekében a MAPFRE biztosítótársaság részére szükséges 

megadni a következő adatokat: kötvényszám, utazó neve, célország, mettől meddig tart 
az utazás. 

 
6./ Szerződés 
- Adatkezelés célja: a MÚSZ a sportolókkal különböző szerződéseket köt, melyek célja egy 

ösztöndíj nyújtása, sportolói szerződés esetében a sportolók jogainak és kötelezettségeinek 
rögzítése stb. 

- Kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: szerződés megszűnésétől számított 10 év. 
 
 
7./ Gépjárműhasználat 
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- Adatkezelés célja: a MÚSZ bizonyos sportolók részére az előző évi eredményük alapján 
autót biztosít egy évig történő használatra. A szerződés megkötése és teljesítése érdekében 
és a gépjármú használat nyilvántartása céljából személyes adatok kezelésére kerül sor. 

- Kezelt adatok köre: név, lakcím, anyja neve, rendszám, aláírás. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: szerződés megszűnésétől számított 5 év. 
 
8./ Videóelemzés 
 
- Adatkezelés célja: a MÚSZ az úszókról a Duna Arénában készült felvételek alapján 

videóelemzést készít, mely során a rajtokat, fordulókat elemzik, cél a hatékonyság és a 
technika javítása. A MÚSZ emellett világversenyeken, országos bajnokságokon felvételt 
készít az előfutamokból továbbjutó úszókról és elemzést készít. 

- Kezelt adatok köre: képmás, felvétel. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].  
- Adatkezelés időtartama:  
- Adatfeldolgozó: a Duna Arénában a videókat az NSK (Nemzeti Sport Központ) 

üzemelteti, részükre átadásra kerülnek azon úszók nevei, akik mérésre érkeznek.  
- A videókhoz az úszó edzője rendelkezik hozzáféréssel. 
 
9./ Eszköz-átadás 
- Adatkezelés célja: a MÚSZ nyilvántartást vezet a sporteszközökről és felszerelésekről (pl. 

ruha), melyek átadásáról (valamint, ha szükséges, visszaadásáról is) jegyzőkönyv készül. 
- Kezelt adatok köre: név, tárgy, méret (ruházat esetében), aláírás. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: 10 év. 
 
10./ Anti-dopping 
10/A 
- Adatkezelés célja: holléti nyilvántartás vezetésének elősegítése. 
- Kezelt adatok köre: az Adams online rendszerben tárolt adatok: név, a versenyző 

tartózkodási helyére vonatkozó holléti információk, mintavételi űrlap adatai. 
- Érintett: a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők. 
- Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: 12 hónap. 
 
10/B 
- Adatkezelés célja: TUE-engedély meglétével kapcsolatos információhoz való hozzáférés az 

Adams online rendszerben. 
- Kezelt adatok köre: név, engedély megléte. 
- Érintett: versenyzők. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] – 

Sporttv. 4/A §. (9) bek. 
- Adatkezelés időtartama: a Sporttv.-ben meghatározott időtartamig elérhetőek az adatok a 

MÚSZ számára az Adams-rendszerben, a WADA szabályzata értelmében a TUE engedély 
lejáratától számított 10 év. 
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10/C 
- Adatkezelés célja: oktatások szervezése, biztosítása a versenyzők részére. 
- Kezelt adatok köre: név. 
- Érintett: versenyzők. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] – a 

doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bek. értelmében, valamint az Adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) pont]. 

- Adatkezelés időtartama: … 
 
11./ Covid-dal kapcsolatos adatok 
 
- Adatkezelés célja: bizonyos versenyeken való részvételhez a szervező előírja, hogy a 

versenyzőknek kötelező PCR-tesztet végezniük, a MÚSZ közreműködik ennek 
intézésében. 

- Kezelt adatok köre: név, teszt eredménye. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], GDPR 9. cikk 

(2) bek. a) vagy h) hozzájárulás vagy eü közérdek??. 
- Adatkezelés időtartama:  
- Adattovábbítás: a MÚSZ a versenyző nevét, illetve a labor által meghatározott szükséges 

adatokat átadja a labor részére a teszt elvégzésének (mintavétel) előkészítése érdekében. 
 
12./ Fotó, videó  
 
12/A  Felvétel készítése: 
 
- Adatkezelés célja: fénykép és videófelvételek készítése. 
- Kezelt adatok köre: képmás, felvétel. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: a MÚSZ működéséig. 
- Adatfeldolgozó: bizonyos felvételeket Farkas Bence egyéni vállalkozó készít. 
 
12/B Felvétel közzététele: 
- Adatkezelés célja: fénykép és videófelvételek felhasználása, közzététele a MÚSZ 

weboldalain, közösségi média felületein (Facebook, Instagram, Youtube). 
- Kezelt adatok köre: képmás, felvétel. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] - 

Sporttv. 3. § (8) bek. alapján az Adatkezelő jogosult a sportág népszerűsítése céljából a 
sportoló képmását nyilvánosságra hozni. 

- Adatkezelés időtartama: az adott weboldal, illetve közösségi média oldal működéséig. 
- Adatfeldolgozó: Farkas Bence egyéni vállalkozó kezeli a MÚSZ közösségi média felületeit, 
weboldalait. 
 
 
 
13./ Pályázatok, programok, ösztöndíjak, jutalmak kapcsán sportszakmai közreműködés  
- Adatkezelés célja: a MÚSZ sportszakmai szempontból közreműködik egy minisztérium 

vagy más szervezet pályázatának, ösztöndíjának elbírálásában. 
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- Kezelt adatok köre: az adott szervezet által meghatározott személyes adatok. 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont], illetve jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 
 –  az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) 

Korm. rendelet 5. § alapján eredményességi támogatás megállapításához a MÚSZ 
javaslatot küld a MOB/ MPB részére; 

–  a Gerevich ösztöndíj kapcsán a Sporttv. 58. § (2) bek. és a MOB Gerevich-ösztöndíj 
szabályzata értelmében a MOB működteti az ösztöndíjat; a MOB Gerevich-ösztöndíj 
szabályzata alapján a MÚSZ javaslatot küld a MOB részére; 

– a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet 5. § 
(1) bekezdése értelmében a miniszter részére az ösztöndíjra érdemes személyekre – 
többek között – a szakszövetségek tesznek javaslatot, emellett a szövetség az 5. § (3) 
bek. alapján igazolást ad. 

- Adatkezelés időtartama:  
 
14./ Jövő Bajnokai Program  
- Adatkezelés célja: a MÚSZ által szervezett Jövő Bajnokai Programba történő felvétel és a 

résztvevők nyilvántartása, a Program megvalósítása. 
- Kezelt adatok köre: név, ruhaméret. 
- Érintett: pályázatra jelentkező úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 
- Adatkezelés időtartama:  
 
15./ Gyermekvédelem  
- Adatkezelés célja: a MÚSZ a kiskorú úszók számára gyermekvédelmi jelzőrendszert 

működtet, mely során a bejelentések kivizsgálása érdekében személyes adatokat kezel. 
- Kezelt adatok köre: név, e-mail cím. 
- Érintett: úszó és törvényes képviselője. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: 50 év. 
- Adatfeldolgozó: a panaszok kivizsgálása során Danks Emese (Profi Marketing Bt.) jár el. 
 
16./ Olimpiai felkészülési program 
- Adatkezelés célja: éves olimpiai felkészülési program elkészítése, felkészülési programról 

beszámoló készítése. 
- Kezelt adatok köre: név. 
- Érintett: válogatott úszók. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] – 

Sporttv. 38. § (3) bek., valamint az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) 
pontja]. 

- Adatkezelés időtartama: 5 év 
 
17./ Diákolimpia  
 
- Adatkezelés célja: „A” kategóriájú verseny rendezése, közreműködés a „B” kategóriájú 

verseny szervezésében. 
- Kezelt adatok köre: név, versenyengedély adatai. 
- Érintett: úszók, akik neveztek a Diákolimpiára. 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: 5 év 
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- Adatok forrása: a Magyar Diáksport Szövetség bocsátja a nevezettek adatát a MÚSZ 
részére. Az MDSZ adatkezelési szabályzata elérhető a következő oldalon: 
https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/tudnivalok/dokumentumok/ 

- Adattovábbítás: a MÚSZ átadja a verseny eredményeit az MDSZ részére, továbbá 
tájékoztatást ad a „B” kategóriában nevezettek versenyengedélyre vonatkozó adatairól. 

 
18./ Sportfegyelmi eljárás 
- Adatkezelés célja: sportfegyelmi eljárás lefolytatása. 
- Kezelt adatok köre: a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 

10. §-ában felsorolt adatok, - többek között – az eljárás alá vont személy azonosító adatai 
- Érintett: úszó. 
- Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] – 

Sporttv. 12-13. §, a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 
- Adatkezelés időtartama: 10 év 
 
  
VI. Adattovábbítás, adatfeldolgozók, címzettek 
 
1. Adatfeldolgozók 
 
-  A MÚSZ rendszergazdai, IT feladatait Ágoston Tibor látja el. 
-  A ranglista.musz.hu adatbázist Deák Ottó egyéni vállalkozó informatikus kezeli. 
-  A nevezési rendszert és az eredményközlést az Art Copy Studio Kft. (1094 Budapest, Viola 

utca 7. fszt. 4.; 01-09-926724) informatikus kezeli. 
-  A könyveléshez szükséges személyes adatokat tartalmazó iratokat az Adatkezelő jogosult 

könyvelő cégnek a könyvelési feladatok elvégzése érdekében átadni.  
-  A pénzügyi részleg a Kulcs-Soft nyilvántartó programot alkalmazza. [Kulcs-Soft Nyrt. 

1016 Budapest, Mészáros utca 13.; kulcs-soft.hu] 
 
2. Adattovábbítás 
 
-  A MÚSZ az aktuális válogatott úszók adatairól évente listát küld a sportorvosnak a 

következő évre vonatkozóan a sportorvosi feladatok ellátása céljából: név, születési hely és 
idő, anyja neve, taj szám, lakcím, telefonszám, email cím, melyik válogatottba tartozik.  

-  Külföldi versenyre történő nevezés céljából a MÚSZ-nak szükséges megadnia a megjelölt 
adatokat (név, születési idő) az úszókról az adott verseny szervezője részére (pl. LEN, WA, 
nemzeti szövetségek). 

-  Az Adatkezelő irataiba az Adatkezelő könyvvizsgálója jogosult a könyvvizsgálat elvégzése 
érdekében betekinteni. 

-  A MÚSZ támogatásokat vesz igénybe, melyekhez támogatási szerződést köt. A támogatási 
összeg felhasználását teljeskörűen dokumentálni és igazolni szükséges a támogató (– többek 
között – korábban az EMMI, illetve az illetékes minisztérium) felé, melyre tekintettel a 
támogató megismerheti a támogatás felhasználásával kapcsolatos dokumentumokat. A 
Támogatási Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési támogatás 
felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati 
felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. 

 A Támogatási Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a támogató - a felhasználási 
időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, de legkésőbb a beszámoló elfogadását 
követő öt éven belül a felhasználás helyszínén ellenőrizheti a költségvetési támogatás 
felhasználását. A támogatási szerződésben a támogató előírhatja a kapcsolódó iratok 
kötelező megőrzési idejét. 

https://www.diakolimpia.hu/diakolimpia/tudnivalok/dokumentumok/
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-  Az Olimpiát megelőző fél évvel készül egy „long list” elkészítése érdekében meg kell 
küldeni a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által kért adatokat (név, 
születési idő, ruhaméret, telefonszám, lakcím, anya neve, edzője, egyesülete, eredményei). 

 
3. Adatszolgáltatás az NSR-be 
 

A Sporttv. alapján a MÚSZ mint sportszövetség köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti 
Sportinformációs Rendszerbe (a továbbiakban: NSR). 
 
Az NSR a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, 
a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, e szervezetek nevében a nemzeti 
sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a 
sportlétesítményekre, sporteseményekre, sporteredményekre vonatkozó adatok 
nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú támogatások elosztását és 
felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer, melyet a 
sportpolitikáért felelős miniszter működtet. 
 
A sportszervezet adatot szolgáltat az NSR-be a sportszervezettel tagsági, szerződéses vagy 
tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, 
születésének helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja 
nevére, valamint elektronikus levelezési címére (továbbiakban: Sportolói Adatok) terjed ki. 
 
A sportszövetség a versenyengedélyeket az NSR-ben tartja nyilván. A sportszövetség ennek 
keretében adatot szolgáltat az NSR részére az általa kiadott versenyengedélyekről, a 
versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges 
részvételéről. 
 
A sportszövetség az NSR-ben szereplő, Sportolói Adatokat a sportoló 
versenyengedélyének kiállítása, az abban meghatározott jogosultságok és a sportoló 
sportorvosi engedélyének ellenőrzése, a szövetség által felügyelt versenyrendszerben való 
szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos 
adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése céljából a Sporttv. 3. § (8) 
bekezdése szerinti időtartam alatt kezelheti. 
 
Bővebb információ elérhető az NSR adatkezelési tájékoztatójában. 

 
VII. Jogérvényesítés és jogorvoslat 
 
Érintetti jogok gyakorlásának szabályai: 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kéréstől számított egy 
hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, 
és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével 
kapcsolatban, kérheti a személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információk 
benyújtását is. 
 
Kommunikáció az Adatkezelővel:  
Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció e-mail útján, vagy postai úton történik. Az 
Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: musz@musz.hu; levelezési címe: székhelye. 
 
1. Hozzáférési jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az 
adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes 
adataihoz az alábbi terjedelemben. 
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk 
különösen az alábbiakra terjedhetnek ki: 
a) a kezelt személyes adatok forrása, 
b) az adatkezelés célja és jogalapja, 
c) a kezelt személyes adatok köre, 
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre, 
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai, 
f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetése, 
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és 
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett 
intézkedések. 
 

2. Helyesbítés:  
Az Érintett köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt írásban 
értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 
teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem 
nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott 
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.  

 
3. Adattörlés:  

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll:  
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték;  
b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);  
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;  
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes 
adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; 
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási 

célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
4. Adatkezelés korlátozásához való jog:  

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben 
az alábbi feltételek egyike teljesül. 

a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél 
teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 
Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes 
adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés 
korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen 
értesíti e tényről. 

 
5. Tiltakozás adatkezelés ellen:  

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 

6. Adathordozhatósághoz való jog:  
Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes 
adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy 
szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van 
mód. 
 

7. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése:  
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Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 
a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és 
viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.  
Hatóság elérhetőségei: cím: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400. 
 

8. Bíróság előtti jogérvényesítés:  
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye 
szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a 
www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A 
törvényszék az ügyben soron kívül jár el. 
 

9. Kártérítés:  
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként kárt 
szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. 
Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi 
jogszabályokat sértő adatkezelés okozott.  
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt 
semmilyen módon nem terheli felelősség. 
 

VIII. Adatbiztonság 
 
A MÚSZ gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és 
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja a személyes adatok bizalmasságát (pl. 
nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) 
rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság). 
 
A MÚSZ az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe 
veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az 
adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének 
megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében.  
 
A MÚSZ által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan a MÚSZ oly módon őrzi meg, hogy 
illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A MÚSZ biztosítja, hogy a tárolt személyes 
adatot  
a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, nem férhet hozzá;  
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;  
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;  
d.) nem továbbítják a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően;  
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul nem semmisítik meg, törlik, 
teszik hozzáférhetetlenné; 
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.  
 
A MÚSZ személyes adatok elektronikus tárolására a MÚSZ tulajdonában álló eszközöket használ; 
a papír alapú nyilvántartásokat a MÚSZ tulajdonában vagy használatában álló ingatlanokban 
(főként székhelyén és bérelt, őrzött irattárában) vezeti.  
 

javascript:x5engine.utils.emailTo('4313232122','h.hunai@latgazollseyfug')
http://naih.hu/
http://www.birosag.hu/
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A fentieken túl a MÚSZ 

• az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja; 

• gondoskodik az adatok bizalmasságáról: a munkatársak kötelesek a birtokukba jutott 
adatokat csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben 
használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem 
szükséges, ne ismerhesse meg;  

• a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeli; 

• gondoskodik a vírusok elleni védelemről;  

• az informatikai megfelelőségi szintet rendszeresen felülvizsgálja és – szükség esetén – 
fejleszti. 

 
 
X. Egyéb rendelkezések 
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa, 
a MÚSZ honlapján mindig a Tájékoztató legfrissebb verziója elérhető. 
 
Jelen Tájékoztató nem terjed ki az Úszó Nemzet Programban történő részvételre, arról az 
Adatkezelő külön dokumentumban nyújt tájékoztatást. 
 
Budapest, 2022. 
 

Magyar Úszó Szövetség 
Wladár Sándor 

elnök 
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MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG  
H-1007 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2.  
tel.: (36 1) 265-5299  
E-mail: musz@musz.hu  
Web: www.musz.hu 

7.sz. melléklet 

 
EGYSZERI RAJTENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

 
A kérelmező versenyző: ……………………………………………………………………….. 

Az egyesület képviseletében eljáró személy neve: ……………………………………………… 

Az egyesület képviseletében eljáró személy elérhetősége (email, telefonszám): 

………………………………………………………………………………………………… 

A verseny megnevezése: ……………………………………………………………………….  

A verseny helyszíne: ……………………………………………………………………………. 

A verseny időpontja: ……………………………………………………………………………. 

Kérelem indoklása*:  

a) a sportolónak önhibáján kívül nincs érvényes MÚSZ kódja és/vagy versenyengedélye,  
b) a sportoló sportszerződését felmondással szüntette meg és volt sportszervezete a 

felmondását vitatja;  
c) a sportoló tagsági viszonya bármely módon megszűnik és az átigazolása végrehajtásáig 

volt sportszervezete az adott versenyre nem nevezi be; 
d) a sportoló versenyeztetése a válogatott érdekében szükséges és azt a szövetségi kapitány 

javasolja  
 

*a megfelelő rész aláhúzandó  

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok, indoklás a valóságnak 

megfelelnek.  

 

dátum: …………………… … 

………………….. 
aláírás 
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8.sz. melléklet 

SPORTOLÓ 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott, ………………………………………………………………. (név)  

(sportág: …………………………………………………………………… 

szül. hely, idő: ……………………………………………………………..)                                                       

személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom 

útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a(z) Magyar Úszó Szövetség mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a 

versenyrendszerben, illetve versenyen való részvételre jogosító igazolvány (versenyengedély) 

kiadása, visszavonása, ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, valamint a 

versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási jogviszony létesítése céljából az adatkezelési 

tájékoztatóban rögzített személyes adataimat megismerje, kezelje, valamint az adatkezelési 

tájékoztatóban rögzített személyeknek továbbítsa hozzájárulási nyilatkozatom visszavonásáig. 

Hozzájárulásom kifejezetten kiterjed arra, hogy az Adatkezelő személyes adataimat a Magyar 

Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) mint adatfeldolgozó részére 

továbbítsa az adatkezelési tájékoztatóban rögzített célból, illetve, hogy a Magyar Olimpiai 

Bizottság személyes adataim kezelése céljából további adatfeldolgozót igénybe vegyen, valamint 

személyes adataimat a versenyengedéllyel kapcsolatos biztosítási jogviszony létesítése céljából 

biztosító részére továbbítsa. 

Jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz is, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § 

(8) bekezdésében rögzített időtartamot követően az Adatkezelő az általa jogi kötelezettség 

teljesítése jogcímén kezelt személyes adataimat ezen időtartamot követően is – hozzájárulási 

nyilatkozatom visszavonásáig – megismerje, kezelje, valamint az adatkezelési tájékoztatóban 

rögzítettek szerint továbbítsa. 

Kijelentem, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában, valamint a Magyar Olimpiai 

Bizottság adatvédelmi szabályzata VI/7. fejezetében foglaltakat megismertem és megértettem. 

Kijelentem továbbá, hogy hozzájárulási nyilatkozatom önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul, 

konkrét adatkezelésre vonatkozik és egyértelmű akaratomat tartalmazza. 

 

Kelt: _____________________ (település), ___________________________ (dátum) 

 

____________________________ 

személyes adat jogosultjának aláírása 

 

Kiskorú sportoló törvényes képviselőjeként hozzájárulásomat adom a sportoló 
nyilatkozatához: 
 
Név: ..................................................................  Név: ...........................................................  

Lakcím:  ...........................................................  Lakcím:  .....................................................  

……………………………..  
sportoló törvényes képviselőjének aláírása 

……………………………..  
sportoló törvényes képviselőjének aláírása 
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                                           sportoló törvényes képviselőjének aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 Tanú1  Tanú2 
 

Tanú neve 
   

 
Tanú lakcíme  

   

 
Tanú aláírása 
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9.sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A Magyar Úszó Szövetséghez benyújtott le/átigazolási kérelemhez, alulírott  

Név:  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

állampolgársága:  

sportállampolgársága: 

állandó lakóhelye: 

magyarországi tartózkodási helye:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:  

• Magam is kérem a … /sportszervezet neve/-hoz/hez/höz történő leigazolásom.  

• Nincs érvényes szerződésem más MÚSZ tagszervezettel.  

• Úszás sportágban nem vagyok tagja külföldi sportszervezetnek.  

• Úszás sportágban nem vagyok WA tagszervezet igazolt versenyzője. 

• Tudomásul veszem, hogy a MÚSZ leigazolását követően úszás sportágban egyidejűleg nem 

lehetek igazolt versenyző külföldi sportszervezetnél. 

• Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fennálló MÚSZ igazolásom ideje alatt külföldre 

igazolok és/vagy a MÚSZ engedélye nélkül külföldi versenyen indulok, úgy a MÚSZ 

versenyrendszeréből 24 hónapra kizárásra kerülök, továbbá az eredményeim törlésre 

kerülnek és tagszervezetem köteles az általam elért eredmények után járó átadott támogatás 

visszatérítésére. 

Jelen nyilatkozatomat a MÚSZ le/átigazolási eljárásban történő felhasználás céljából adtam ki. Az 

abban foglaltak megfelelnek a valóságnak.  

 

Keltezés:  

 

…………………………… 

versenyző neve/aláírása 
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10. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

A Magyar Úszó Szövetséghez benyújtott le/átigazolási kérelemhez, alulírott  

Név:  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

állampolgársága:  

sportállampolgársága: 

állandó lakóhelye: 

magyarországi tartózkodási helye:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:  

Az leigazoló/átvevő sportszervezettel  

⧠ egyesületi tagként  

⧠ amatőr sportolói sportszerződéssel  

⧠ hivatásos sportolói munkaszerződéssel 

⧠ sportiskola tanulójaként   

 

létesített jogviszony keretében sportolok.  

 

Keltezés:  

 

…………………………… 

versenyző neve/aláírása 


