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1. Bevezető- Személyes adatkezelések a munkahelyen  

A személyes adatok védelmének szabályozási környezete hazánkban 2012. január 1. óta 

gyökeres átalakuláson ment keresztül, amikor is többek között az adatvédelmi 

ombudsman intézményét felszámolva a jogalkotó létrehozta a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságot (a továbbiakban: NAIH) bevezette az adatvédelmi 

hatósági eljárás intézményét és az adatvédelmi bírságot, mint a jogterületen új 

jogintézményt és ténylegesen kiszabható szankciót. 

2018. május 25 napjától alkalmazni szükséges az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét
1
 

(a továbbiakban: GDPR). 

A GDPR-rel való jogharmonizáció jegyében a törvényhozó megalkotta, és a Magyar 

Közlöny 2019. évi 63. számában kihirdette az Európai Unió adatvédelmi reformjának 

végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. 

törvényt (a továbbiakban: Salátatörvény
2
), melyben 86 ágazati törvény került módosításra. 

A módosítással nagyon jelentős változások érintették a munkahelyi adatkezelések 

témakörét is, és a munkáltatók részére új feladatokat is eredményezett. 

2020 év tavaszán Magyarországot is elérte a korszakunk egészségügyi tragédiája a 

COVID19 járvány, a munkahelyek érintettsége folytán újabb adatkezeléseket 

eredményezett e körben a NAIH munkahelyi adatkezeléseket megítélő gyakorlatát a 

későbbiekben bővebben kívánom bemutatni.  

A témaválasztásom oka a munkahelyi adatkezelések rendkívüli sokszínűsége, azok 

aktuális változása indokolta, melyben külön izgalmasnak találom a munkáltató és a 

munkavállaló érdekeinek, jogainak szembeállítását. 

Vajon meddig terjedhet a munkáltató jogos érdekeinek a védelme? És meddig indokolt, 

hogy védelmet kapjon a munkavállaló magánélethez való joga a munkahelyen? Meddig és 

hogyan jogosult ellenőrizni a munkáltató a munkavállalójának tevékenységét a 

munkahelyen? Elegendő ehhez egy előzetes tájékoztatás? 

A dolgozatom célja bemutatni, hogy egyes munkahelyi adatkezelések esetén milyen 

érdekek ütközhetnek, és a munkáltató milyen problémákkal szembesül, ha az adatvédelmi 

rendelkezéseknek meg kíván felelni.  

                                                           
1
 2016/679/EU Rendelet 

2
 https://magyarkozlony.hu/?year=2019&month=&serial=63 (letöltve: 2020. október 25.) 
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1.1 Hogyan csoportosíthatjuk a munkahelyi adatkezelések típusait? 

A munkahelyi adatkezeléseket több csoportba sorolhatjuk. Egyrészt különbséget tehetünk 

abban a tekintetben, hogy létező munkaviszonyról beszélünk, vagy sem. A munkaviszony 

előtti adatkezelések alapvetően az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a 

munkakörre való alkalmasság vizsgálatával valósul meg. 

Megkülönböztetünk munkaviszony alatti adatkezeléseket, valamint munkaviszony 

megszűnése utáni adatkezeléseket, mely utóbbiak jogszabályi kötelezettség teljesítése végett 

történnek. 

1.2  Munkaviszony létesítése előtti adatkezelések  

 Anonim álláshirdetések 1.2.1

Anonim álláshirdetések alatt azok az álláshirdetések értendőek, amelyekben a munkáltató 

nem tünteti fel a cégnevet, ezért az álláspályázat elküldésének az időpontjában a jelentkezők 

nem lehetnek tisztában azzal, hogy mely munkáltatónak az állására jelentkeznek. 

Ezen álláshirdetések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tükrében számos problémát vetnek fel. A 

NAIH gyakorlata szerint az álláshelyre jelentkezők információs önrendelkezési jogának 

szerves része az, hogy az érintettek az adatkezelő kilétére kiterjedő megfelelő tájékoztatást 

kapjanak már az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása előtt, valamint, hogy tudomással 

rendelkezzenek arról, hogy kikkel szemben tudjanak élni az Infotv.-ben szereplő jogaikkal.
3
 A 

NAIH álláspontja szerint a munkáltatók részéről csak kivételes, különösen indokolt 

esetekben, és legfeljebb korlátozott ideig fogadható el az anonim álláshirdetések feladása, 

hiszen itt a jelentkezők információs önrendelkezési joga kerül korlátozásra. A jelenségre 

érdekes példa a NAIH-1159-15/2015/H. számú határozata, ahol egy álláskereső internetes 

portállal szemben járt el a hatóság a fent említett adatvédelmi hiányosságok miatt. 

Itt az álláskeresési portál arra hivatkozott, hogy ő nem adatkezelő, csak az internetes felületet 

biztosítja a munkáltatónak. Védekezésében előadta, hogy ő csak tárhely szolgáltató, a 

hirdetési tartalomért nem felel. A NAIH a védekezést nem fogadta el, és az álláskeresési 

portált üzemeltető céggel szemben 200.000-Ft bírságot szabott ki. 

                                                           
3
 https://www.naih.hu/files/wp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek.pdf (letöltve: 2020. 10. 26.) 
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Végül a Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 37.088/2011/6. számú ítéletében azt állapította meg, 

hogy az álláskeresési portál hirdetése nem jogellenes, azonban kiemelt körültekintéssel kell 

eljárni az anonim álláshirdetések közzététele és azokra történő jelentkezéseknél egyaránt.
4
 

Ennek megfelelően a portált üzemeltető cég is átalakította a célhoz kapcsolódó adatkezelési 

gyakorlatát, és a weboldalak regisztrációs felületét. 

Személyes meglátásom szerint a munkaadóknak is káros lehet az anonim álláshirdetések 

feladása, hiszen ha a cég célzottan nem tudja megszólítani a pályázókat, így több irreleváns 

pályázatot kap, mely megnöveli a HR munkatárs feladatait. Ugyanakkor egy névtelenül 

pályáztató cégtől több, valójában potenciálisan megfelelő munkavállaló távol maradhat, mert 

nem szívesen adja ki az önéletrajzában szereplő személyes adatait, úgymint a nevét, címét, 

telefonszámát, és elektronikus elérhetőségét, érdeklődési körét, stb., és bizony joggal hiheti 

azt a munkavállaló, hogy a hirdetés célja valójában ezek megszerzése egy ismeretlen személy 

által. 

 Az álláspályázatra jelentkező munkavállaló közösségi oldalon létrehozott 1.2.2

profiljának megtekintése 

Egy igényes munkáltató igyekszik a lehető legtöbbet megtudni a jelentkező valós 

tulajdonságairól, személyiségéről, hogy az álláshelyre a lehető legmegfelelőbb jelöltet 

válassza ki. Ilyen irányú információkat sokan különböző közösségi oldalakon osztanak meg 

saját magukról, gyakorlatilag kitárulkozva a külvilág felé. Ilyenkor azonban a munkáltató 

személyes adatot kezel, és a NAIH-1159-15/H határozata alapján az alábbiakra kell tekintettel 

lennie: 

- Előzetes tájékoztatást kell adnia a jelentkezők számára, miszerint a felvételi eljárás 

folyamatán a munkáltató megtekinti pályázónak a közösségi oldalon létrehozott, bárki 

számára nyilvános információit. Ezzel azonban elveszítheti azon lehetőségét, hogy 

megismerje a munkavállaló általa elrejteni kívánt, esetlegesen a foglalkoztatását 

kizáró szokásait, tulajdonságait. 

                                                           

4
 http://munkaugyiportal.hu/anonim-allashirdetesek-az-adatvedelmi-hatosag-gyakorlatanak-tukreben/ 

(letöltve: 2020. október 26.) 
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- Zárt csoportban közzétett adatok megismerése. Nem fogadható el az, ha a munkáltató 

korlátozottan nyilvános adatokat ismer meg a közösségi oldalon. Így nem lehetséges 

az sem, ha a munkáltató megkér valakit, aki tagja a zárt csoportnak, hogy mutassa meg 

a jelentkező mit csinál a zárt csoporton belül. Problémát jelenthet, ha a pályáztatott 

állás egy viszonylag zárt szakmai körön, vagy kisebb településen belül van. Ilyenkor 

kérdéses, hogy a munkáltató – aki szintén az adott zárt körön belül van akár személyes 

érintettség révén – most már munkáltatói minőségében megismerhet-e zárt csoporton 

belüli adatokat. 

- Lényeges követelmény, hogy a munkáltató a munkavállalóval kapcsolatban csak olyan 

információkat ismerhet meg, amelyek az álláspályázattal, vagy a munkakör 

betöltésével kapcsolatban lényegesek.
5
 Így például jellemzően nem lényeges adat a 

magánéletre, családi életre, vallásra vonatkozó adat. Gond viszont, hogy a közösségi 

oldalon nem szétválogatva jelennek meg ezek az információk, ezért a munkáltató 

ezeket természetszerűleg akkor is megismeri, ha azokat a pályázat elbírálásakor nem 

értékelheti. Így azonban kérdéses, hogyan érvényesül a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) fenti rendelkezése. Problémás 

ugyanakkor, ha a munkáltató számára pl. a vallási, családi élet vitele is lényeges (pl. 

egyházi iskolai pedagógusi állás) az álláspályázat elnyerése céljából – ilyenkor 

ütközhet a munkáltató jogos érdeke, hogy az elvárásainak legmegfelelőbb munkaerőt 

választhassa ki, és a pályázó magánélethez való joga, és egyéb személyiségi jogai. 

Mivel az adatkezelés jogszerűségének bizonyítása az adatkezelő terhére esik, így neki 

kell egy megfelelően elkészített érdekmérlegelési teszttel igazolnia, hogy a jogos 

érdeke felette áll a pályázó alapvető jogainak.  

 

A Facebook nevű közösségi oldalnak munkáltató által történő jogszerűtlen adatszerzésével 

éles kontrasztot képez a LinkedIn nevű közösségi portál alkalmazása. Az említett oldal egy 

olyan szakmai és üzleti közösségi oldal, ahová minden regisztrált tag a saját önéletrajzát 

feltöltheti kifejezetten azzal a céllal, hogy ezzel a kifejezett hozzájárulásukkal láthatóvá 

tegyék a szakmai múltjukat. 

Az oldal sajátossága, hogy itt nem csak az munkavállalók önkéntesen feltárt szakmai múltját 

böngészhetik a munkáltatók, hanem a munkavállalók is rákereshetnek a cégek egyes 

képviselőire, vezetőire, HR munkatársakra. 

                                                           
5
 Mt. 10. § (1) bekezdése 
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A LinkedIn közösségi platform kiforrott céges alkalmazására példa a MOL Zrt. oldala, ahol 

karrier oldalon úgy lehet regisztrálni, hogy ezzel a LinkedIn profillal kapcsolja össze a MOL 

profilját.
6
 

 

Összefoglalva: a munkáltatók nem feltételezhetik, hogy pusztán azért, mert valaki a közösségi 

médiabeli profilja nyilvánosan megtekinthető, ezeket az adatokat saját céljaikra kezelhetik. 

Az ilyen adatkezeléshez jogalap szükséges, például a jogos érdek. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak a közösségi oldalon létrehozott profil vizsgálata előtt figyelembe kell vennie, 

hogy a jelentkező profilja magán-vagy magáncélú-e? Mert ez fontos szempont lehet az adatok 

vizsgálatának jogi elfogadhatósága tekintetében. Ezen felül a munkáltatók csak olyan 

mértékben gyűjthetnek és kezelhetnek személyes adatokat, amilyen mértékben az ilyen adatok 

gyűjtése szükséges és releváns azon munkakör betöltése céljából, melyre az illető 

jelentkezik.
7
 A fentiek alapján azonban van mód arra, hogy internetes közösségi oldalon a 

munkavállaló hozzájárulásával bármely munkáltató számára lehetőség nyílik a munkavállaló 

teljes szakmai életútjának adataiba betekinteni, abban keresni, vagy azok alapján 

következtetéseket levonni. 

 Önéletrajzok megőrzése 1.2.3

Az önéletrajzok, pályázatok esetében az adatkezelés célja az, hogy az üres álláshelyek 

betöltésre kerüljenek. Kérdés azonban, hogy mi az adatkezelés jogalapja? 

Több vállalkozás gyakorlatát áttekintve azt látom, hogy ezzel kapcsolatban a munkáltatók 

bizonytalanok, és sokszor az adatkezelési szabályzatokban a pályázó hozzájárulása [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pont] kerül megjelölésre, mely szerintem téves az érintett 

hozzájárulásának fogalmából kiindulva, hiszen ha a pályázó az önéletrajza benyújtásával nem 

járulna hozzá az adatai kezeléséhez, akkor azt törölni kellene, így hátrány érné az érintettet. 

Véleményem szerint a pályázatok, önéletrajzok adatkezelésének a jogalapja a szerződéskötési 

szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. A hozzájárulás jogalapot akkor tartom 

alkalmazhatónak, ha a pályázó pályázati kiírás nélkül „lesz, ami lesz” alapon elküldi a 

munkáltatónak az önéletrajzát. Ezeket az önéletrajzokat a munkáltatók az ún. „berepülő 

önéletrajzoknak” nevezik. Ebben az esetben a munkáltatónak, ha nem kívánja visszaküldeni 

az önéletrajzot, akkor intézkednie kell a GDPR szerinti tájékoztatás adásáról az érintett 

                                                           
6
 https://mol.hu/hu/karrier/dolgozz-velunk/ 

7
 NAIH 2/2017. számú vélemény a munkahelyi adatkezelésekről 12. o. 
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irányába a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, melyet tapasztalataim szerint azonban 

a munkáltatók rendszerint elmulasztanak. Helyesen járhat el viszont a munkáltató, ha az ilyen 

típusú önéletrajzok esetében arról tájékoztatja a jelentkezőt, hogy ugyan egyelőre nincs 

módjában őt felvenni, azonban amennyiben viszont a pályázó kifejezetten hozzájárul, úgy az 

önéletrajzát a munkáltató megtartja, és alkalomadtán megfelelő munkalehetőség esetén 

értesítéssel él felé. 

Ha a pályáztatás eredményeképpen a munkakör betöltésre került, akkor a többi önéletrajz 

tekintetében megszűnt az adatkezelés célja, vagyis azokat törölni kell. Tapasztalataim szerint 

a munkáltatók ennek vonakodva tesznek csak eleget, mert ha a kiválasztott pályázó próbaideje 

eredménytelenül telik el, akkor újabb pályáztatás nélkül a saját adatbázisukból 

gazdálkodhatnak. Ilyen esetekben is akkor jár el helyesen a munkáltató, ha az önéletrajzok 

megőrzéséhez külön kéri a sikertelenül pályázó érintett személy hozzájárulását az adatai 

megőrzéséhez, mely mellé jogszerű célt és ésszerű megőrzési határidőt is meg kell jelölnie. 

Álláspontom szerint a jogszerű cél lehet az esetlegesen eredménytelenül eltelt próbaidő esetén 

a pályáztatáson nem nyert jelentkező értesítése. Úgy gondolom, hogy 6 hónapnál hosszabb 

megőrzési idő indokolatlan, hiszen ezt követően az önéletrajzban foglalt információk már 

elévülhetnek. 

1.3 Munkaviszony fennállása alatti adatkezelések 

A GDPR 88. cikke rögzíti, hogy a tagállamok jogszabályban vagy kollektív szerződésben 

pontosabban meghatározott szabályokat állapíthatnak meg annak érdekében, hogy biztosítsák 

a jogok és szabadságok védelmét a munkavállalók személyes adatainak a foglalkozással 

összefüggő kezelése tekintetében. Ilyen szabályok hozhatók különösen az alábbiakra 

vonatkozóan: 

 a munkaszerződés teljesítése, 

 a munka irányítása, tervezése, szervezése, 

 a munkahelyi egyenlőség és sokféleség. 

 a munkahelyi egészségvédelmet és biztonság, 

 a munkáltató vagy az ügyfele tulajdonának a védelme, 

 a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és juttatások gyakorlása, 

 munkaviszony megszüntetése. 
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A munkaviszony alatti adatkezelések során természetesen érvényesülniük kell az adatvédelmi 

alapelveknek, úgymint a célhoz kötöttség, a szükségesség-arányosság elvének. A 

munkáltatónak az adatkezelések során figyelemmel kell lennie az adattakarékosság, 

korlátozott tárolhatóság, stb. elvekre is. 

Ahhoz, hogy a munkahelyi adatkezelések jogszerűek legyenek, többféle jogalap jöhet szóba, 

így a szerződéskötési szándék, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mint 

kötelező adatkezelés, valamint az adatkezelő (munkáltató) jogos érdeke.  

Mint ismeretes, a hozzájárulás jogalapot a munkahelyi adatkezelések során csak kivételesen 

lehet alkalmazni a munkáltató-munkavállaló közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyok miatt. 

Erre csak akkor kerülhet sor, ha egyértelmű, hogy a munkavállaló csak feltétel nélküli 

„előnyöket” szerez, és semmilyen hátrány nem érheti őt az adatkezelés megtagadása esetén. 

Tapasztalatom szerint a munkáltatók sok esetben nem tudják értelmezni az adatvédelmi 

fogalmakat, alapelveket, és a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötésekor, vagy a 

munkavállalók ellenőrzése során tévesen annak hozzájárulására hivatkoznak. De találkoztam 

olyan munkáltatóval is, aki a telephelyén alkalmazott vagyonvédelmi kamerák 

alkalmazásának jogalapját bolti eladó munkavállalók esetében a munkavállalók 

hozzájárulására, míg a vásárlók megfigyelését jogos érdek jogalapra alapította – 

természetesen érdekmérlegelési teszt, és hatásvizsgálat nélkül. 

A teljesség igénye nélkül tehát történhet munkahelyi adatkezelés az alábbi esetekben: 

 munkaszerződések megkötése, munkaköri leírások elkészítése, 

 jelenléti ívek vezetése, 

 szabadság engedélyezése, 

 személyügyi nyilvántartások vezetése, 

 adózási-és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítése, 

 munkaeszközök, védőeszközök átadása-átvétele (munkaruha, védőszemüveg, 

szerszámok, céges jármű, stb.) 

 munkahelyi alkalmassági vizsgálatok eredménye, 

 munkavállaló fotójának a kezelése (fontos pl. belső telefonkönyv, vagy tevékenység 

végzésére jogosító igazolvány v. munkahelyi események fotói jogalapjának 

elhatárolása)
8
 

                                                           
8
 NAIH/2016/2695/2/v. állásfoglalás 
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 tanulmányi szerződések, szakmai oktatások, 

 kötelező tűz-és balesetvédelmi oktatások, 

 letiltások, munkaidő-vagy adókedvezményre jogosultság, 

 beléptető rendszerek alkalmazása, 

 munkavállaló teljesítményével kapcsolatos felmérések, 

 visszaélés bejelentési rendszer, 

 a munkavállaló technikai eszközzel való ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelések 

(GPS, alkoholszonda, e-mail fiók, internethasználat, CCTV, mobiltelefon használat,) 

 stb. 

 Az Mt. adatkezeléssel kapcsolatos 2019 évi változásai – a „Salátatörvény” 1.3.1

Amiként a dolgozatom elején említettem, a Salátatörvényben szereplő, 2019. április 26-án 

hatályba lépett rendelkezései jelentős változást hoztak a munkahelyi adatkezelések 

tekintetében, így érintve a munkavállalók adatainak kezelését, a dolgozók ellenőrzését, az 

erkölcsi bizonyítvány kezelését, stb. 

A Salátatörvény módosította a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szmt.) 

bekezdését, mely szerint elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása kizárólag 

magánterületen történhet. Ez alapján tehát valamely jogviszony alapján magánterületként 

használt közterületi rész nem figyelhető meg, és az addig ilyen területre szerelt kamerákat le 

kell szerelni. Ilyen lehet például az étterem terasza, vagy parkolóra irányuló kamera. Ezzel 

tehát a munkáltató a munkahely olyan területeit nem figyelheti meg, ahol ezzel a 

munkavállaló emberi méltóságát sérti (mosdó, öltöző, illemhely, étkezőhely), hanem olyan 

területet sem, ahol például kifejezetten a munkavállaló érdekeit, védelmét is szolgálhatta 

volna a kamerás megfigyelés. Így pl. az éttermi felszolgáló munkavállaló védelmét is 

szolgálhatta volna a kamerás megfigyelés az étterem közterületre eső teraszán, ahol esetleg 

vita alakulhat ki amiatt, hogy a vendég kifizette–e a rendelt ebédet, jogos-e a panasza a 

kiszolgálás minősége, gyorsasága miatt, vagy a parkoló őrrel szemben garázda módon fellépő, 

esetleg kárt okozó parkoló vendég esetében is. 

Kiegészítésre került az Mt. 9. § (2) bekezdése, eszerint „ A munkavállaló személyiségi joga 

akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő 

okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának 
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módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá a szükségességét és arányosságát 

alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.”  

Tehát 2019. április 26 napja óta a munkáltatóknak szükségességi-arányossági tesztet kell 

végeznie, amely alapján igazolja a személyiségi jog korlátozásának jogszerűségét és azt, hogy 

az adatkezelés nem indokolatlan beavatkozás a munkavállaló magánszférájába. Az írásbeli 

tájékoztatásként megfelel az a nyilatkozat, amelyet a helyben szokásos és általában ismert 

módon közzétesznek.
9
 

A saját szomorú tapasztalatom az, hogy a hazai munkáltatók jelentős része nem követi az Mt. 

változásait, vagy ha mégis a könyvelőtől, vagy híradásból hall valamit, azzal vagy nem 

törődik, vagy jobb esetben az ügyvédjére bízza az adatvédelmi rendelkezésekkel módosítani 

rendelt dokumentáció elkészítését, aki épp olyan járatlan-e témában, mint a könyvelő. Számos 

vállalkozással kerültem kapcsolatba adatvédelmi témában 2019 év tavasza óta, de néhány 

multinacionális céget kivéve teljesen ismeretlen volt számukra az írásbeli kötelezettség 

létezése, különösen a szükségességi-arányossági vizsgálat elvégzésének mibenléte. 

Módosításra kerültek az Mt-nek a munkavállaló okiratainak kezelésével kapcsolatos 

rendelkezései is az alábbiak szerint: 

„10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat 

közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) 

vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. 

(2) A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet e törvény Harmadik Részében 

meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelezettségének teljesítése céljából nyilatkozat 

megtételét, vagy adat közlését követelheti. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető.” 

Tapasztalataim szerint a munkáltatók a mai napig általános jelleggel másolják az 

alkalmazottaik valamennyi személyes okmányát, és korlátlan ideig tárolják arra hivatkozva, 

hogy „az elírások utólagos javítása céljából kell” vagy „inkább jó, ha megvan”. Az ilyen fajta 

eljárás pedig jogellenes, hiszen a NAIH gyakorlata értelmében cél nélküli, készletező 

                                                           
9
https://www.adatvedelmirendelet.hu/adatvedelmi-rendelet/a-gdpr-salatatorveny-elfogadasaval-

kapcsolatos-fobb-valtozasok/ (letöltve: 2020. október 27.) 

 

https://www.adatvedelmirendelet.hu/adatvedelmi-rendelet/a-gdpr-salatatorveny-elfogadasaval-kapcsolatos-fobb-valtozasok/
https://www.adatvedelmirendelet.hu/adatvedelmi-rendelet/a-gdpr-salatatorveny-elfogadasaval-kapcsolatos-fobb-valtozasok/
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adatgyűjtést valósít meg. Az Mt. fenti rendelkezése szerint az ott részletezett esetekben a 

munkavállalótól okiratok bemutatása kérhető, ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkáltató 

le is másolhatja azokat. A helyes eljárás az, hogy ha pl. egyes munkakörök esetén az 

egészségügyi kiskönyv vagy a targonca jogosítvány bemutatását a munkáltató kéri, azokból a 

szükséges adatait a munkáltató feljegyezheti, de az iratokat a továbbiakban a 

munkavállalónak kell magánál tartania. 

Megjegyzem, hogy az Mt. módosítása előtt már a NAIH egy 2018. szeptemberi 

állásfoglalásában
10

 kifejtette, hogy az okmánymásolás során is figyelembe kell venni az 

adatkezelés általános elveit. Ennek értelmében a személyes adatok gyűjtése csak 

meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, továbbá a kezelt adatoknak a 

szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve). A személyazonosító okmányról 

készült egyszerű másolat nem bizonyítja hitelesen az érvényes hatósági okmánytartalmát, a 

másolat megőrzése tehát általánosságban nem lehet célhoz kötött. Így tehát a munkáltató nem 

tárolhatja a munkavállaló végzettségeit igazoló dokumentumokat sem. 

Mindössze 2 olyan esetkörrel találkoztam, ahol a munkavállaló okmányainak fénymásolása és 

megőrzése jogszerű lehet: az egyik az apákat megillető pótszabadság adminisztrálása céljából 

a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatáról a munkáltató másolatot készíthet, 

valamint jogszabály írja elő a megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott 

munkaadó részére, hogy a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából vezetett 

nyilvántartás részeként megőrizzék a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos okiratok 

másolatát. 

Módosításra került az Mt. 11. §-a, mely a biometrikus és a bűnügyi adatokkal kapcsolatos 

adatkezelést szabályozza.  

A biometrikus azonosítók (pl. ujjlenyomat-olvasó, írisz és retina-azonosító, arcfelismerő, 

vénaszkenner) alkalmazásával kapcsolatos újdonság, hogy ezek az érintett azonosítása 

céljából csak akkor kezelhetők, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan 

jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához szükséges, amely a munkavállaló vagy mások 

élete, testi épsége vagy egészsége, vagy a törvényben védett jelentős érdek súlyos vagy 

tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének veszélyével járna. Biometrikus azonosítás lehet 

                                                           
10

 https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_2018-3654-2-V-okmanymasolas.pdf (letöltve: 

2020.október 27.) 
 

https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_2018-3654-2-V-okmanymasolas.pdf
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indokolt például gyógyszeripari és más egészségügyi intézmények laboratóriumaiban, vagy 

bankokban. 

Természetesen emellett a munkáltatónak meg kell felelnie az Adatvédelmi Munkacsoport 

3/2012. számú véleményében
11

 kifejtett valamennyi követelménynek ahhoz, hogy a 

biometrikus rendszer alkalmazása jogszerű legyen. 

Ezzel kapcsolatban érdekes kérdést feszeget a NAIH egy 2019. évi állásfoglalásában,
12

mely 

arra próbál választ adni, hogy milyen jogalappal írhatja elő a munkáltató a munkavállalók 

kötelező biometrikus azonosítását a munkahelyi belépéssel kapcsolatban. A NAIH kifejtette, 

hogy mivel függelmi viszonyról van szó, így a hozzájárulás nem lehet alkalmazandó jogalap. 

Ugyanezen okból a munkaszerződésbe foglalt biometrikus adatszolgáltatási kötelezettség sem 

jogszerű, és egyébként ez az adatkezelés a munkaszerződés teljesítéséhez sem feltétlenül 

szükséges. A NAIH álláspontja szerint, ha a GDPR 6. cikkének egyéb jogalapjai sem állnak 

fent, akkor elsősorban a munkáltató jogos érdeke szolgálhat az adatkezelés jogalapjául 

amennyiben ez a munkáltató vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

és arányos korlátozás, melyet a munkáltatónak megfelelően bizonyítania és dokumentálnia 

kell egy érdekmérlegelési tesztben. 

Bűnügyi személyes adattal, így pl. az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos változás, hogy a 

munkáltató a munkaviszony létesítése előtt és alatt annak vizsgálata céljából kérhet, hogy az 

adott munkakörben nem-e zárja ki a foglalkoztatást törvény, illetve kizáró vagy korlátozó 

feltételt a munkáltató is meghatározhat előzetesen, írásban. Tehát a munkáltatónak ahhoz, 

hogy az erkölcsi bizonyítványt ellenőrizhesse, előzetesen kizáró vagy korlátozó feltételt kell 

meghatároznia, és meg kell határoznia a bűnügyi személyes adat kezelésének feltételeit. 

Viszont ezt csak akkor teheti meg, ha a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által 

védett titok, vagy lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez, a mérgező vagy veszélyes vegyi 

vagy biológiai anyagok őrzéséhez fűződő védett érdek sérelmének veszélyével járna. Ebben 

az esetben is igaz, hogy az erkölcsi bizonyítvány elkérhető, azonban másolni és tárolni nem 

lehet. 

Az Mt. 11/A.§-a szerinti, a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos változások álláspontom 

szerint a legjelentősebbek. A munkáltatói adatkezelések közül a munkavállaló technikai 
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 https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp193_hu.pdf (letöltve: 2020. október 27.) 

 
12

 NAIH/2019/1074. számú állásfoglalás 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_hu.pdf
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eszközzel való ellenőrzése a legkényesebb terület, hiszen nagy tere nyílik a munkáltatónak a 

munkavállaló magánszférájába való betekintésre, azaz magánéletének megismerésére és 

megsértésére, jogszerűen vagy jogellenesen. A NAIH-hoz érkező beadványok nagy számban 

még mindig ezen adatkezeléseket érintik, ezért dolgozatomat a későbbiekben ennek a 

témakörnek az elemzésével kívánom folytatni. 

1.4 Munkaviszony megszűnése utáni adatkezelések 

A munkáltatónak a foglalkoztatott munkavállaló kapcsán bejelentési, járulék-megállapítási, 

valamint bevallási kötelezettsége van. 

A munkaviszony megszűnése után az e körben kezelt munkavállalói adatokat jogi 

kötelezettség címén meg kell őriznie az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott 

adó esetén a halasztott esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig
13

, illetve 

a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről 

, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratok esetében a munkavállalóra irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
14

 

2 Problémás helyzetek a munkahelyi adatkezelés során  

Meglátásom szerint a munkahelyi adatkezelések közül a legérzékenyebb, és legnehezebb 

kérdéseket a munkavállaló munkáltató technikai eszköz útján való ellenőrzése veti fel. 

Álláspontom szerint jogszerű ellenőrzéshez előbb a munkáltatónak kell rendkívül alaposan 

felkészülnie, körültekintően eljárnia attól függetlenül, hogy legitim érdekük fűződik az 

alkalmazottak munkavégzésének, tevékenységének ellenőrzéséhez, azonban a munkáltatói 

ellenőrzés könnyen válhat a munkavállalók magánszféráját sértő, abba jogellenesen behatoló 

indokolatlan megfigyeléssé. 

A Salátatörvény tehát módosításra került a munkavállaló ellenőrzésével kapcsolatban az 

alábbiak szerint:  

„11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében 

ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a 

munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja. 

                                                           
13

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény 78. § (3) bekezdés 
14

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § 
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(2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai 

vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) – eltérő 

megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. 

(3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt 

számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.” 

A fenti rendelkezések közül kikerült az emberi méltóságra való hivatkozás, a Salátatörvény 

indokolása miatt azért, mert ezt nem csak az ellenőrzés során kell tiszteletben tartani, hanem 

az egész munkaviszony során védeni kell. Bekerült a szövegrészbe az előzetes írásbeli 

tájékoztatási kötelezettség néhány szóban – de ez, a megfelelő tájékoztatás sokkal nagyobb 

jelentőségű és volumenű feladatot ró a munkáltatóra, mint sokan hinnék. A 11/A. § (2) 

bekezdése kimondja, hogy számítástechnikai eszközt, rendszert eltérő megállapodás 

hiányában nem használhat magáncélra a munkavállaló. Ez megváltoztatja a korábbi 

rendelkezését az Mt.-nek, mely alapján eddig ezt kizárólag a távmunka körében szabályozta, 

és kimondta, hogy munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai eszközt a 

munkavállaló kizárólag a munkavégzésre használhatta.  

Végezetül a 11/A. § (3) bekezdése szintén olyan tilalmat ír elő, mellyel kapcsolatban külön 

példákkal, és jogesetekkel próbálom szemléltetni milyen körültekintéssel kell eljárjon a 

munkáltató az ilyen ellenőrzés során. 

2.1 Munkavállaló alkoholszondával való ellenőrzése 

Ezt a munkáltatói ellenőrzési eszközt jellemzően olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a 

munkavégzés a közúti forgalomban történik járművezetőként. 

A munkáltatói ellenőrzés célja egyértelmű – annak ellenőrzése, hogy a munkavállaló 

munkavégzésre képes, alkoholmentes állapotban jelent-e meg a munkahelyén, és ennek 

függvényében részt vehet e a napi munkavégzésben. 

Az, hogy mi a jogalapja az ellenőrzésnek, álláspontom szerint nem ilyen egyszerű, hiszen a 

munkáltató jogos gazdasági érdeke  is diktálhatja, hogy a munkavállaló tiszta fejjel, alkoholos 

befolyásoltságtól mentesen vegyen részt a forgalomban, viszont ezen nemkívánatos állapot 

kiszűrése jogszabályi kötelezettsége is: 

A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. 

E körben a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (7) bekezdés b) pontja 
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akként rendelkezik, hogy a munkáltató köteles „rendszeresen meggyőződni arról, hogy a 

munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve 

megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket”. Az MK 122. számú kollégiumi állásfoglalás 

szerint a munkáltató jogosult és egyben köteles megfelelő vizsgálatokkal rendszeresen 

ellenőrizni, hogy a munkavállaló betartja-e az alkoholtól és egyéb szerektől való tartózkodás 

kötelezettségét, az együttműködési kötelezettségből eredően pedig, amennyiben a 

munkavállaló az említett vizsgálat elvégzését, illetve az abban való közreműködést 

megtagadja, ezzel a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi 

amellett, hogy az ittas állapotban történő járművezetéssel a munkavállaló 

szabálysértést/bűncselekményt is elkövet. 

Tehát álláspontom szerint az alkoholszondával történő munkáltatói ellenőrzés jogalapja lehet 

a munkáltató jogos érdeke, vagy a jogszabályi kötelezettség teljesítése is. (Megjegyzem, hogy 

véleményem szerint alkalmazandó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésben foglalt valamely jogalap 

mellett alkalmazni a 9. cikk (2) bekezdés h) pontját is, hiszen jelen esetben a munkavállaló 

aznapi munkavégzési képességének felmérését végzik.) 

Fontos kiemelni, hogy az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése során meg kell felelni 

természetesen a szükségesség-arányosság követelményének is, nem járhat a munkavállaló 

emberi méltóságának megsértésével, így a munkáltató nem élhet vissza az ellenőrzési jogával 

pl. akként, hogy naponta többször, vagy szúrópróbaszerűen folytat le vizsgálatot anélkül, 

hogy egyébként semmilyen jelből nem lehetett arra következtetni, hogy a munkavállaló 

alkoholos befolyásoltság alatt áll. Különösen fontos az alkoholosan befolyásolt állapotban 

való munkavégzés tilalmáról, az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, eszközeiről és módjáról 

előzetesen, tisztán és érthetően írásos formában tájékoztatni a munkavállalót.  

2.2 Ellentétes bírósági döntések a munkáltatói ellenőrzések jogszerűségével 

kapcsolatban 

A következőkben az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott 2 ítéletet kívánok 

összehasonlítani, melyekben egymásnak ellentmondó döntések születtek annak tekintetében, 

hogy munkáltatói ellenőrzés az érintett jogaira, magánéletébe milyen beavatkozással jár 

hasonló körülmények között. 
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 A Barbulescu v. Románia-ügy 2.2.1

Bogdan Mihai Barbulescu értékesítésért felelős mérnökként dolgozott egy román magán 

cégnél. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához azért fordult, mert állítása szerint a munkáltató 

jogviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozata a magánélet tiszteletéhez való jogának 

sérelmén alapult és ezen jogát a helyi bíróságok sem tudták megvédeni. 

A munkavállaló a munkáltató kérésére létrehozott egy Yahoo Messenger fiókot az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében. 

A munkáltató 2007. július 13-án értesítette a munkavállalót, hogy július 5. és 13. között 

ellenőrzésre került a Yahoo Messenger kommunikációja, mely kapcsán annak megállapítására 

került sor, hogy az internetet magáncélra is használta, holott ez a munkáltató belső 

szabályozásával ellentétes. A munkavállaló erre írásban reflektált, miszerint ő kizárólag 

szakmai célból használta a Messengert. Erre a munkáltató bemutatott a munkavállaló részére 

egy 45 oldalas másolatot a munkavállaló üzenetváltásairól. A munkavállaló ezt észlelve, 

tájékoztatta a munkáltatóját, hogy a levelezésének megismerésével büntetőjogi felelősséget 

keletkeztet. A 45 oldalas szöveg tartalmazta azokat az üzenetváltásokat, melyeket a 

munkavállaló a mennyasszonyával és a testvérével váltott. 

A másolat tartalmazott 5 olyan rövid üzenetet is, amit a munkavállaló a saját, személyes 

Yahoo Messenger fiókjából küldött. 

2007. augusztus 1-jén a munkáltató felmondással megszüntette a munkavállaló 

munkaviszonyát a munkáltató belső szabályainak – a munkáltató eszközeinek tiltott 

magáncélú használata – megsértése miatt. 

A munkavállaló a munkáltató döntése ellen bírósághoz fordult, melyben egyrészt kérte a 

felmondás hatályon kívül helyezését, másrészt 30.000 EUR-nak megfelelő román lej 

kártérítés megfizetését. Kifejtette, hogy a munkáltató intézkedése semmis, hiszen a munkáltat 

megsértette a levéltitokhoz való jogát, melyet a román alkotmány és a büntetőjog is véd.  

A bíróság elutasította a munkavállaló érvelését, figyelemmel arra, hogy a munkavállalót a 

munkáltató megfelelően tájékoztatta arról, hogy a vállalat erőforrásainak magáncélú 

használata tilos. A bíróság álláspontja szerint a munkáltatói fegyelmi intézkedés jogszerűségét 

egyébként sem érinti az, hogy az üzenetek ellenőrzése jogszerű volt vagy sem, egyébiránt 

pedig a román munka törvénykönyve lehetővé teszi a munkavállalók ellenőrzését. A 
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munkavállaló számára nyilvánvalónak kellett, hogy legyen magatartása következménye, 

hiszen a munkáltató a munkavállalóval szembeni intézkedést megelőzően más munkavállalót 

hasonló kötelezettségszegés miatt elbocsátott. 

Ezt követően a munkavállaló fellebbezést nyújtott be a Bukaresti Fellebbviteli Bírósághoz, 

amiben megismételte az elsőfokú bíróság előtt előterjesztett érveket, és továbbá hozzátette, 

hogy álláspontja szerint a bíróság nem talált megfelelő egyensúlyt a szóban forgó érdekek 

között, és helytelenül ítélte meg a munkáltatói érdekét a munkavállaló ellenőrzésére. Továbbá 

azzal érvelt, hogy sem a belső szabályozás, sem a tájékoztató nem tartalmazott semmilyen 

jelzést arra vonatkozóan, hogy a munkáltató figyelemmel kíséri a munkavállalók 

kommunikációját. Barbulescu arra is hivatkozott, hogy az elektronikus levelezést is védi az 

Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 8. cikke,
15

 mely a 

magán-és a családi élet tiszteletben tartásáról, az otthon és a levelezés védelméről szól. A 

nemzeti fellebbviteli bíróság legfelsőbb fokon szintén elutasította a fellebbezést. A bíróság 

álláspontja szerint a munkáltató magatartása ésszerűnek tekinthető, mivel Barbulescu 

kommunikációjának áttekintése csak azt a célt szolgálta, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 

a szabályzat megsértése megtörtént-e.  

Ekkor Barbulescu a strasbourgi bírósághoz fordult, ahol az Egyezmény 8. cikkének 

megsértésére hivatkozott, hangsúlyozva, hogy a munkáltató döntése, mely alapján 

megszüntették a munkaviszonyát, a magánszférájának a megsértésén alapult.  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az ügy vizsgálata során különös jelentőséget tulajdonított 

annak a ténynek, hogy a munkáltató a kifejezett tiltás okán abban a hitben vizsgálta 

Barbulescu e-mailjeit, hogy azok üzleti tartalommal bírnak. Következésképp megállapította, 

hogy a munkáltató beavatkozása jogszerű volt. Sokkal inkább a munkavállaló sértette meg az 

előírt szabályokat akkor, amikor a munkáltató tulajdonában lévő számítógépet használta 

személyes célokra használta munkaidő alatt. Az ítélet indokolása szerint Barbulescu 

feladatainak teljesítését a munkáltatója csak a munkahelyi postafiókja megfigyelésével 

ellenőrizhette, így jóhiszeműen járt el, amikor azt feltételezte, hogy abban nem talál 

magánéleti levelezést. Tehát a munkáltatói ellenőrzés terjedelmében arányos volt, így a 2016. 

január 12-i ítéletében azt állapította meg, hogy nem sérült az Egyezmény 8. cikke, mivel a 

                                                           
15

 https://www.echr.coe.int/documents/convention_hun.pdf (letöltve: 2020. október 27.) 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_hun.pdf
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nemzeti bíróság kellően egyensúlyozott a munkavállalói és a munkáltatói érdek között, a 

munkáltató pedig arányosan járt el.
16

  

 Az ügy egyik érdekessége, hogy az eljáró tanácsban dr. Sajó András jogtudós, egyetemi 

tanár, akadémikus elnökölt. 

A másik érdekesség, hogy az ítélethez Pinto de Albuquerue bíró különvéleménye. Álláspontja 

szerint az internethasználat alapvető emberi jog, melyről a munkavállaló nem mond le a 

munkába lépéskor. Álláspontja szerint az új technológiák szélesebb lehetőséget teremtenek a 

munkáltatók számára, hogy a munkavállalók magánszférájába betekinthessenek, és nehezebb 

helyzetet teremtenek a munkavállalóknak, hogy megvédjék azt. Különvéleményében kifejtett 

álláspont szerint az internet munkáltató általi megfigyelése – szabályzat hiányában – a 

munkavállaló magánélethez való jogának megsértését eredményezte.
17

 

Ezt követően kérte a munkavállaló a döntés másodfokú felülvizsgálatát, melyre az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Nagykamarája előtt került sor.  

Az EJEB Nagykamarája 2017. szeptember 5-én hozta meg a Barbulescu kontra Románia 

ügyben (application no. 61496/08) azon döntését, amelyben viszont megállapította az 

Egyezmény 8. cikkelyének megsértését. Ezen cikk rögzíti azt, hogy „mindenkinek joga van 

arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák”.  

Az EJEB-nek alapvetően abban kellett állást foglalnia, hogy a munkavállaló magánéletének 

védelme, és a munkáltató jogos érdekeinek ütközése hogyan oldható fel akként, hogy az 

emberi jogok megtartása megfelelő maradjon, illetve ebben a konkrét ügyben sérültek-e a 

munkavállaló emberi jogai. Az EJEB megállapította, hogy a munkáltató és a nemzeti 

bíróságok nem tartották tiszteletben Bãrbulescunak a magánélethez és levelezéshez való jogát, 

mivel figyelembe kellett volna venni az alábbi szempontokat: 

 Kapott-e Barbulescu előzetes és világos értesítést az ellenőrzésről és arról, hogy 

levelezését a munkáltató nyomon követheti? 

 A munkavállalót előzetesen megfelelően értesítették-e arról, hogy milyen mértékben 

avatkozhat be (figyelheti meg őt) a munkáltató? 

                                                           
16

 https://www.jogiforum.hu/hirek/35716 (letöltve: 2020.10.30.) 

 
17

 https://infoter.hu/cikk/megfigyelheti-e-a-munkaltato-a-munkavallalo-levelezeset (letöltve: 

2020.október 30.) 
 

https://www.jogiforum.hu/hirek/35716
https://infoter.hu/cikk/megfigyelheti-e-a-munkaltato-a-munkavallalo-levelezeset
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 A munkáltató részéről jogosnak, indokoltnak tekinthető-e a munkavállalók 

megfigyelése és a magáncélú üzeneteik tartalmának megismerése? 

 Elegendőek lennének-e a munkáltató részéről a kevésbé tolakodó, fokozatosabb 

módszerek? 

 Milyen következményekkel járhat és jár a megfigyelés a munkavállalóra nézve? A 

vállalati rendelkezések megsértésének azonnal a legsúlyosabb szankcióval kell-e 

járnia? 

Az EJEB Nagykamarájának szavazásán végül 11:6 arányban az a döntés született, hogy a 

konkrét esetben a fenti szempontok (melyek a későbbiekben Barbulescu-teszt néven nyertek 

alkalmazást a bírói gyakorlatban a munkáltatói ellenőrzés jogszerűsége vizsgálatakor) nem 

érvényesültek megfelelően a munkaviszony megszüntetéséhez vezető folyamatban, és a 

munkáltató valamint az alsóbb szintű bíróságok nem tartották tiszteletben Barbulescu 

magánélethez, és a levelezéshez való jogát. Ebből az ítéletből ugyanakkor nem következik, 

hogy az alkalmazottak megfigyelését mindig tiltottnak kell tekinteni. Jogszerűen el kell 

ismerni a munkáltatónak a vállalati működés biztonságához, különösen az informatikai 

biztonság fenntartásához fűződő érdekét. Az ítélet leszögezi, hogy ezen jogos érdeket el nem 

vitatva kell biztosítani a munkavállalók magánszférájára vonatkozó emberi jogok 

érvényesülését.
18

 

A saját részemről messzemenően nem értek egyet Pinto de Albuquerue bíró 

különvéleményével, mely szerint az internethez való hozzáférés alapvető emberi jog, melyről 

a munkavállaló nem mond le akkor, amikor aznap munkába áll, és ezért külön figyelmeztetés 

nélkül nem kell arra számítania, hogy monitorozzák. Véleményem szerint ezt a jogot is 

rendeltetésszerűen lehet csak gyakorolni, más jogát, jogos érdekét – itt a munkáltató azon 

jogos érdekére gondolok, miszerint a munkavállaló a munkabéréért a munkaidőben a 

munkájával köteles foglalkozni – is csak ezzel nem csorbíthatja. Nem értek egyet az EJEB 

Nagytanács végső döntésével és a Barbulescu-teszt legtöbb vizsgálandó szempontjával sem, 

hiszen ezzel épp a munkáltató jogos érdeke alapján végzett ellenőrzési joga üresedik ki a 

munkavállaló parttalanná váló előzetes figyelmeztetésével. Álláspontom szerint ebben az 

ügyben a munkáltatóra nézve méltatlan döntés született, a munkavállaló visszaélésszerűen 

                                                           
18

 http://mabie.hu/index.php/283-a-munkahelyi-magancelu-internethasznalat-kerdeseben-dontott-az-

emberi-jogok-europai-birosaga (letöltve: 2020.október 30.) 
 

http://mabie.hu/index.php/283-a-munkahelyi-magancelu-internethasznalat-kerdeseben-dontott-az-emberi-jogok-europai-birosaga
http://mabie.hu/index.php/283-a-munkahelyi-magancelu-internethasznalat-kerdeseben-dontott-az-emberi-jogok-europai-birosaga
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gyakorolt joga megelőzte a munkáltató törvényesen, logikusan és ésszerűen alkalmazott jogait 

különös tekintettel arra, hogy a munkáltató a munkavállaló számára ismert belső 

szabályzatában tiltotta a munkavállalók részére a cég erőforrásainak magáncélra való 

használatát. 

 Lopez Ribalda és mások v. Spanyolország-ügy 2.2.2

2009 évben a spanyol Mercadona üzletház vezetése észlelte, hogy készleteiben jelentős hiány 

keletkezik. A dolgozók sikkasztására gyanakodva a menedzsment látható és rejtett kamerákat 

szerelt fel, amikről a dolgozókat a spanyol jog előírásai ellenére nem tájékoztatták. Tíz napon 

belül a felvételek segítségével azonosítottak, majd azonnali elbocsátottak 14 dolgozót, akik 

részt vettek a sikkasztásban. 

Öt munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordult az elbocsátásuk miatt, mert véleményük 

szerint a munkáltató a rejtett kamerás felvételeket jogsértő módon készítette, így azokat 

ellenük semmilyen eljárásban nem lehetett volna felhasználni. 

A munkaügyi bíróság munkavállalók kérelmeit a spanyol alkotmánybíróság által kimunkált 

szempontok szerint vizsgálta meg. Döntésében arra jutott, hogy a munkáltató nem sértette 

meg az arányosság követelményét, amikor a rejtett kamerás felvételeket készítette. Erre 

tekintettel a két kérelmező magánélethez való joga nem sérült, a felvételek bizonyítékként 

felhasználhatóak voltak, következésképpen pedig a felmondás is jogszerű volt. 

A döntés ellen valamennyi kérelmező fellebbezett. 

Az egyik kérelmező kifejezetten hivatkozott a spanyol jog azon rendelkezésére, mely szerint a 

felvétel készítése előzetes értesítéshez kötött. A Katalán Legfelsőbb Bíróság e hivatkozás 

kapcsán is arra jutott, hogy az alkotmánybíróság arányossági mércéje alkalmazandó. A 

másodfokú döntés szerint a szupermarket a készletekből történő eltulajdonítás gyanújára 

tekintettel, a cselekmény felderítése érdekében járt el, a megfigyelés pedig e kontextusban a 

cél érdekében szükségesnek tekinthető. A fellebbviteli bíróság erre tekintettel valamennyi 

elsőfokú döntést helyben hagyta. 

A nemzeti bíróság döntése ellen az öt kérelmező az EJEB-hez fordult jogorvoslatért. 

Kérelmükben az Egyezmény magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot 

garantáló 8., valamint a tisztességes eljárást védő 6. cikkeinek megsértésére hivatkozva 

fordult a Bírósághoz. Kérelmükben arra hivatkoztak, hogy az inkrimináló felvételeket a 
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munkáltató jogsértően készítette, a bíróság pedig jogsértően vette figyelembe azokat az ügyük 

eldöntése során. 

Az EJEB 7 fős kamarája figyelembe vette, hogy a munkáltató megsértette a spanyol 

adatvédelmi törvény kifejezett rendelkezését, amely előzetes, kifejezett, pontos és egyértelmű 

tájékoztatáshoz köti a felvétel készítését. A Kamara nem zárta ki, hogy a kérelmezők 

Egyezményben védett magánélethez való jogát egy esetleg a spanyol jogban előírtaknál 

kevésbé szigorú feltételek szerint közölt tájékoztatás is megfelelően tiszteletben tarthatta 

volna, és figyelemmel volt arra, hogy az Egyezményben részes államoknak van bizonyos 

mozgástere (margin of appreciation) az Egyezményes jogok érvényesítése kapcsán. 

Ugyanakkor 6:1-es szavazataránnyal arra jutott, hogy jelen ügyben a spanyol bíróságok nem 

megfelelően egyensúlyozták ki a kérelmezők magánélethez, és a szupermarket tulajdonhoz 

való jogát, amikor a megfigyelést arányosnak mondták ki. Erre tekintettel a Kamara 

megállapította a 8. cikk megsértését. Egyhangú volt a döntés ugyanakkor a tekintetben, hogy 

a felvételek bizonyítékként való felhasználása az eljárás tisztességességét nem 

kérdőjelezte meg, különös tekintettel arra, hogy a felvételek mellett beismerő vallomások és 

egyéb bizonyítékok is rendelkezésre álltak, illetve hogy a kérelmezőknek számos alkalommal 

volt lehetősége érdemi észrevételeket tenni a bizonyítékokra. 

A spanyol kormány a Kamara egyezménysértést kimondó döntésével
19

szemben az EJEB 

Nagykamarájához fordult. 

A Nagykamara megvizsgálta az EU tagállamainak gyakorlatát a munkahelyi kamerás 

megfigyelésekkel kapcsolatban, és megállapította, hogy Németország és az Egyesült 

Királyság a bűncselekmény vagy súlyos fegyelemsértés esetén a kamerás megfigyelés szigorú 

szabályozása alól kivételt enged, valamint a tagállamok mindegyikében az így rögzített 

felvételekkel kapcsolatban felderítési és szankciós joggal bíró hatósághoz fordulhatnak az 

érintettek.
20
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Jelen kérdésben a Nagykamara alkalmazhatónak találta a Barbulescu-ügyben
21

 kimunkált, a 

munkáltató ellenőrzésének jogszerűségének megállapítását vizsgáló szempontrendszert is. 

Mindezek alapján a Nagykamara megállapította, hogy a spanyol bíróság megfelelően 

azonosította a rivális érdekeket, a magánélet védelmét és a tulajdonhoz való jogot. 

Megállapította azt is, hogy a megfigyelés csak tíz napig tartott, a felvételeket egy 

meghatározott, szűk kör láthatta, így a kérelmezők magánéletébe való beavatkozás nem 

tekinthető súlyosnak. Bár a munkaviszony megszüntetése tagadhatatlanul súlyos 

jogkövetkezmény volt, a Nagykamara figyelembe vette, hogy a munkáltató a felvételeket 

csupán a készlethiányt okozó sikkasztások felderítésére használta fel, valamint egyéb 

hatékony módszer nem állt rendelkezésére a gazdasági érdekeinek és tulajdonának védelme 

érdekében. 

A Nagykamara a tagállamok gyakorlatát vizsgáló összehasonlító elemzésre rámutatva 

megállapította, hogy azok között széleskörű egyetértés mutatkozik abban, hogy a kamerás 

megfigyelés csak előzetes tájékoztatás esetén jogszerű. A konszenzusból azonban nem 

következik egy általános szintű tájékoztatásnál szigorúbb mérce. Erre való tekintettel 

csupán különösen nyomós köz-vagy magánérdek igazolhatja az előzetes tájékoztatás 

nélküli megfigyelést. Jelen ügyben a Nagykamara tizenhét bírójából tizennégy szerint 

Spanyolország nem lépte át a neki az Egyezmény által biztosított mozgástér kereteit, amikor a 

kérelmezők magánéletébe történő beavatkozást a munkáltató érintett jogaira tekintettel 

arányosnak fogadta el. Erre való figyelemmel a Nagykamara 14:3 arányban mellőzte a 8. cikk 

megsértésének megállapítását. 

 Összevetés 2.2.3

Rendkívül érdekesnek találom a két ügyet, ahogyan a bíróságok ütköztetik az egymással 

versengő jogokat, és érdekeket. Személy szerint egyik ügyben hozott döntéssel sem tudok 

teljes mértékben azonosulni. A Barbulescu ítélettel kevésbé, mert itt a Nagykamara szerint az 

általános előzetes tájékoztatás kevés a munkáltató általi kamerás ellenőrzés jogszerű 

lefolytatásához, és ahhoz, hogy a munkáltató a jogos érdekeit, a munkahelyi erőforrásait 

védje, és amiként említettem, ez álláspontom szerint a munkáltató jogos érdeken alapuló 

ellenőrzési jogát lehetetlenítette el. 
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A Lopez Ribalda ítéletben
22

 viszont úgy találta a Nagykamara, hogy nem hogy elég az 

általános tájékoztatás, hanem léteznek olyan helyzetek a munkahelyen, amikor úgy is arányos 

lehet a beavatkozás mértéke a munkavállaló magánéletébe, ha nem kap előzetes tájékoztatást 

a munkahelyi ellenőrzéséről, s mint így a személyes adatai kezeléséről. Ez a megállapítás 

azért aggályos számomra, mert ezt alkalmazni csak igen részletes, és megfelelően kimunkált 

adatvédelmi garanciák (érdekmérlegelési teszt, vagy a GDPR 35. cikke szerinti 

hatásvizsgálat)
23

 
24

 mellett lehet alkalmazni. Máskülönben a munkavállalók megfelelő 

védelem nélkül maradnak a munkáltatók titkos megfigyelésével szemben, ami a technológiai 

fejlődésre is tekintettel különösen aggályos, ugyanis a munkáltatók hajlamosak lehetnek 

öncélúan azon esetek körét bővíteni, amikor anélkül kezelhetnek nagy mennyiségű személyes, 

hogy az adatkezelés tényét, illetve célját a jogosultak egyáltalán megismerhetnék, ami 

nagyban csökkenti a rendelkezésükre álló biztosítékok (így a jogorvoslatért folyamodás) 

gyakorlati hatékonyságát. 

A GDPR 29 cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) WP 248
25

 szám 

alatt adta ki iránymutatását, mely annak meghatározásához kíván segítséget nyújtani az 

adatkezelőknek, hogy az adatkezelésük a GDPR alkalmazásában vélhetően magas kockázattal 

jár-e az érintettre nézve. 

Megjegyzem, hogy az adatkezelők dolgát könnyíti, hogy számukra a francia adatvédelmi 

hatóság (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, a továbbiakban: CNIL) 

közzétett egy nyílt forráskódú szoftvert (eredeti elnevezéssel: „PIA software”, a 

továbbiakban: hatásvizsgálati szoftver), amellyel az adatkezelők könnyen elkészíthetik az 

adatvédelmi hatásvizsgálatot.
26
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 A Libert v. Franciaország-ügy 2.2.4

A dolgozatomban azért tartom fontosnak a fenti ügy ismertetését, mert az alaptényállás erősen 

emlékeztet a Barbulescu-ügyre, ehhez képest mégis talán új megközelítést láthatunk benne az 

EJEB-től. 

Eric Libert úr 1976 óta dolgozott a Francia Nemzeti Vasúttársaságnál (SNCF). A 

munkáltatója 2007-ben ideiglenesen felfüggesztette a munkavállalót a munkaviszony alól, 

majd 2008 márciusában, amikor újból munkába állt, a munkáltató a számítógépét lefoglalta. A 

munkáltató a munkavállalót erről megfelelően tájékoztatta. 

A vizsgálat lezárultával a felettesei arról tájékoztatták a munkavállalót, hogy a számítógépén 

harmadik személyek számára jogalap nélkül kiállított, az SNCF fejlécet viselő 

lakhelyigazolásokat, és nagyszámú pornográf filmet és képet találtak. Ezen adatok 

mérlegelése után a munkáltató 2008. július 17-én egyoldalúan megszüntette a munkavállaló 

munkaviszonyát. 

A munkavállaló a felmondással szemben jogorvoslattal élt a nemzeti bíróságoknál, mely 

keresetét arra alapította, hogy a volt munkáltatója az ellenőrzéskor a magánéletét és 

személyiségi jogait megsértve jutott olyan információk birtokába, amelyekre tekintettel 

megszüntette a jogviszonyát. Az első és másodfokon eljáró nemzeti bíróságok elutasították 

Libert úr keresetét azonos indokok alapján, mely szerint a munkáltató eljárása nem sértette 

meg a munkavállaló magánélethez való jogát. 

Libert úr ügye végül a Semmítőszékhez került, amely szintén arra a következtetésre jutott, 

hogy az olyan dokumentumokról, adatokról, amelyeket a munkavállaló a munkahelyi 

számítógépre ment le, és nem jelöli azokat minden kétséget kizáróan magánjellegűeknek, a 

munkáltató alappal feltételezheti azt, hogy a tárolt fájlok, adatok a munkavégzéshez kötődnek. 

(Lásd. Barbulescu-ügy EJEB első fokú döntésének indokolása) Vagyis a munkáltató már 

akkor megfelelő körültekintéssel jár el, ha és nem sérti meg a munkavállaló emberi 

méltósághoz, magánélethez való jogát, ha csupán ellenőrzi, hogy a fájlokon valamilyen 

formában szerepel-e a magán megjelölés. A Semmítőszék álláspontja szerint ellenkező adatok 

hiányában egy dokumentumról vélelmezhető, hogy az munkahelyi, és nem a munkavállaló 

privát szférájába tartozik, vagyis ezáltal nem jogsértő az alperes eljárása. 

A munkavállaló a Semmítőszék döntését követően továbbra is úgy ítélte meg, hogy a 

munkáltató a számítógépen magánjellegű adatok tekintetében végrehajtott ellenőrzéssel, 
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betekintéssel sérti az EJEE 8. cikkében foglalt magánélethez való alapvető emberi jogát, 

melynek megfelelően az EJEB-hez fordult Franciaországgal szemben. 

Az EJEB 2018. február 18-i ítélete szerint nem sérült az EJEE 8. cikke, és a munkáltatónak 

joga van betekinteni a munkavállaló munkahelyi számítógépén/egyéb munkaeszközén 

tárolt adataiba, akár a munkavállaló távollétében is. Az EJEB kiemelte ugyanakkor, hogy 

a munkáltató ellenőrzési joga nem terjed ki a munkavállaló egyértelműen magánjellegű, 

munkán kívüli dokumentumára, így ezekbe való önkényes munkáltatói betekintéssel szemben 

valóban jogi védelmet biztosít az EJEE 8. cikke. Ugyanez a védelem nem áll fent akkor, ha a 

munkavállaló nem jelöli meg egyértelműen ezen adatokat magánként, így a munkáltatónak a 

betekintés során nem kell erre következtetnie. Ezért az EJEB szerint Libert úr EJEE 8. 

cikkében garantált emberi jogát Franciaország nem sértette meg.
27

 

Az ügy érdekessége, hogy értelmezésem szerint itt nem esik arról szó, hogy a munkáltató 

előzetesen megtiltotta volna a vállalat erőforrásainak magáncélra való használatát. Valamint a 

bíróság kimondta, hogy a munkaeszközön tárolt adatokba a munkáltatónak a munkavállaló 

távollétében is joga van betekinteni. 

A munkavállaló számítógépének, e-mail fiókjának munkáltatói ellenőrzésével kapcsolatban 

végső konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a munkáltató az ellenőrzést transzparens módon, 

előre rögzített és megismert feltételek mellett kell, hogy végezze oly módon, hogy a 

munkaviszonnyal össze nem függő adatok megismerése a lehető legkisebb mértékben 

történjen meg. 

3 A Covid-19 járvánnyal összefüggő munkahelyi adatkezelés 

A határokon át is rohamosan terjedő Covid19 koronavírus megelőzése érdekében tett 

intézkedések számos adatvédelmi kérdést vetettek fel, mely miatt a NAIH is több 

állásfoglalást, közleményt bocsátott ki a munkáltató által elrendelt testhőmérséklet 

mérésekkel kapcsolatban. 

Az első tájékoztató
28

 kibocsátására 2020. március 10-én került sor. Ebben a NAIH kifejtette, 

hogy a személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehet indokolt, amennyiben az 

adatkezelés célját nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel elérni, minden 
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esetben vizsgálni kell, hogy létezhet-e hatékony, de az érintettek magánszférájára kevésbé 

kockázatos megoldás. A NAIH álláspontja szerint „az alapvető higiéniai intézkedések 

rögzítése, a munkaeszközök, irodák alaposabb takarítása, fertőtlenítőszerek biztosítása és 

fokozott használatuk megkövetelése, vagy akár az ügyfélfogadás rendjének szabályozása, 

üvegfal alkalmazása az ügyfélszolgálatokon egyes esetekben hatékony, ugyanakkor személyes 

adatok kezelését nem igénylő megoldást jelenthetnek.” 

Továbbá a NAIH állásfoglalásában szervezési, cselekvési terveket, valamint statisztikai 

jellegű, kérdőív útján gyűjtendő információk (személyes adatok, külföldi út ideje, helye, vagy 

fertőzött területről érkező személlyel való találkozás adatai) bekérését javasolta a munkáltatók 

részére a munkavállalóktól, mely azonban nem tartalmazhatnak egészségügyi adatokat. 

A NAIH  kifejtette, hogy nem tartja arányosnak a munkáltatói intézkedéssel elrendelt, minden 

munkavállalóra általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt, (így különösen, de 

nem kizárólagosan) a lázmérő alkalmazását arra való tekintettel, hogy az egészségügyi 

szakemberek, és a hatóság feladata. Testhőmérséklet-mérést csak a megbetegedésnek 

fokozottan kitett munkakörökben dolgozók számára tartotta lehetőnek a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja alapján, de csakis akként, hogy 

azt kizárólag egészségügyi szakember, vagy pedig egészségügyi szakember szakmai 

irányítása és felelőssége mellett más egyéb személy végezheti. 

A NAIH gyakorlatilag megismételte a márciusi állásfoglalásában foglaltakat egy 2020. április 

28-án kiadott tájékoztató válaszlevelében.
29

 

Több ponton nem értek egyet a NAIH tájékoztatatóiban foglaltakkal. Egyrészt – mint a 

Covid19 betegségen átesett személynek az a véleményem, hogy a NAIH higiéniai ajánlásai 

valóban nem tartalmaznak adatkezelést, de ezzel nem kerülhető el a fertőzés. 

A munkáltatói kérdőívek készítése számomra kérdéses, hogy hogyan felel meg az 

adattakarékosság elvének, ha az általánosan, minden munkavállalóra nézve bekérendő. 

Ugyanakkor szerintem megkérdőjelezhető a cél elérésére való alkalmassága is, hiszen 

elképzelhető, hogy a munkavállaló nem volt külföldön, de már itthoni fertőzöttként tölti ki a 

munkáltatói kérdéssort. Kérdéses szerintem az ilyen kérdőívek megőrzési idejének 

meghatározása is, hiszen az abban foglalt információk akár még aznap elévülhetnek, így a 

kérdőív a célját nem tudja betölteni. Véleményem szerint – munkaszervezési okokból - az 
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említett kérdőíves adatkezelést csak az igényelné, ha a munkavállaló külföldről hazatért 

személy lenne, egyébként ez egész eljárás – mint készletező a készletező adatgyűjtés – 

vitatható. 

Egyetértek azzal, hogy a minden munkavállalóra kötelezően elrendelt lázmérés aránytalan 

beavatkozás a munkavállaló magánszférájába, ugyanis a Covid19 fertőzöttei sokszor más 

tünet mellett, de lázmentesek, vagy éppen tünetmentesek. Nem értek viszont egyet a NAIH 

indokolásával, hogy önmagában a munkahelyi lázmérés azért aránytalan intézkedés, „mert 

ha a munkavállaló lázas, még ebből nem lehet arra következtetni, hogy ennek okozója az új 

típusú koronavírus fertőzés.” Tény, hogy a munkavállaló nem csak a koronavírus miatt 

lehet lázas, de ezzel összefüggésben azonban nem is a betegség típusának a diagnosztizálása 

lenne a lázmérés célja, hanem egy beteg (pl. influenzás) munkavállaló kiszűrése a munkáltató 

által a többi dolgozó közül. Tehát nem lenne szabad a lázas állapotot csak a koronavírushoz 

kötni, melynek összetéveszthetőek a tünetei más fertőző betegségekkel, és ezen az alapon más 

indokolt egyedi esetben is tiltani a lázmérést. Mivel az Mt. 51. § (4) bekezdése szerint a 

munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit, ezért egy adott eseti lázmérést nem érzek aránytalan beavatkozásnak. 

Ilyenkor véleményem szerint az adott gyanús esetben előforduló lázmérést nem a munkáltató 

jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hanem jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 

6. cikk (1) bekezdés c) pont) jogalapon kellene végrehajtani. 

Árnyalja ezt az álláspontot
30

 Dr. Péterfalvi Attila NAIH elnök, aki véleményében kifejtette, 

hogy „Ugyanakkor az adatkezelők dönthetnek úgy is, hogy a hiányos, az Infotv. 5. § (3) 

bekezdése által meghatározott adatkezelési körülményeket nem tartalmazó jogi 

kötelezettségek esetében inkább az érdekmérlegelés jogalapját válasszák. Ebben az esetben a 

jogos érdek meghatározása, és az adatkezelés szükségességének igazolása könnyebb feladatot 

jelenthet az adatkezelők számára.” Figyelembe véve az Infotv. 5. § (3) bekezdésében foglalt 

kitételeket, a lázmérések esetében a munkáltató számára valóban nem állapítja meg 

jogszabály az adatkezelés minden körülményét (pl.: az adatkezelés időtartamát) azaz tényleg 

dönthetne akként a munkáltató, hogy az érdekmérlegelést alkalmazza. Ennek ellenére úgy 

gondolom, hogy a világjárvány megfékezésének egyetlen módja a pandémiás helyzet 

leküzdése érdekében hozott jogszabályok fegyelmezett végrehajtása, így a munkáltatónak 

nem a jogos érdekére, és az érdekmérlegelésére bíznám azt, hogy lázmérést végezzen, és 
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kiemelje az egészséges dolgozók közül a lázas személyeket, hanem a lázmérést a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés c) pontja szerint kötelezően elvégzendő adatkezelésnek tartom. 

Álláspontom szerint életszerűtlen a NAIH elvárása, miszerint munkahelyen a lázmérést csak 

egészségügyi szakember, vagy annak hiányában annak irányítása, felügyelete alatti személy 

hajthatja csak végre, hisz konkrétan, ha nincs elég egészségügyi szakember arra, hogy az 

egyes munkahelyeken lázat mérjen, akkor arra sem lesz, aki irányítsa, vagy felügyelje a 

helyette lázmérést végző személyt. 

A Covid19 járvány kitörésével összefüggésben az EDPB (Európai Adatvédelmi Testület) is 

közleményt tett közzé 2020. március 19-én.
31

 Ebben Andrea Jelinek elnök némileg ellentétben 

a NAIH 2020 márciusi tájékoztatójának bejelentette, hogy „Az adatvédelmi szabályok 

(például GDPR) nem akadályozhatják a világjárvány elleni közdelemben hozott 

intézkedéseket.” 

Ugyanakkor az elnök tájékoztatójában az alábbi véleményt fogalmazta meg: 

„1.2. A foglalkoztatási kontextusban a személyes adatok kezelése szükséges lehet a 

munkáltató számára fennálló jogszabályi kötelezettségek ellátása céljából – például a 

munkahelyi egészségvédelem és a biztonság megőrzése, vagy a közérdekkel összefüggésben 

– a betegségek és az egyéb veszélyek elhárítása érdekében. A GDPR eltérést engedélyez a 

személyes adatok különleges kategóriájának, például az egészségügyi adatok kezelésének 

tilalma alól, amennyiben a közegészségügy területén fennálló jelentős közérdek miatt 

szükséges (9. cikk (2) bekezdés i) pont), vagy az érintett alapvető érdekeinek védelme 

érdekében szükséges (9. cikk (2) bekezdés c) pont) illetve a (46) preambulumbekezdés 

kifejezetten utal a járvány idején történő adatkezelésekre.” 

A fentiek alapján az EDPB elnöke értelmezésem szerint kifejezetten engedékenyebb 

álláspontot fogalmazott meg a NAIH-nál a munkáltató által történő egészségügyi adatok 

kezelhetősége szempontjából. Eszerint tehát a munkáltató jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése érdekében – mint pl. a munkahelyi egészségvédelem, vagy közérdekkel 

összefüggésben – kezelhet egészségügyi adatokat a GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontjában 

biztosított eltérési lehetőség alapján. 
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A járványügyi helyzet eszkalálódása kapcsán a NAIH 2020 október 14-én újabb tájékoztatót 

adott ki
32

. Ebben hangsúlyozta, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos azonos tárgyban 

született, kizárólag az Európai Unió intézményeire irányadó tájékoztatásában foglaltaktól 

eltérően „a magyar jogszabályi környezet a GDPR szabályait rendeli alkalmazni a nem 

automatizált eszközökkel végzett adatkezelések vonatkozásában is.”, és a EDPB tájékoztatása 

a hazai jogszabályi környezetben nem helytálló. 

Bejelentette továbbá, hogy a járványügyi helyzet fokozódása, és a járványügyi készültség 

bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre is figyelemmel arra a 

következtetésre jutott, hogy az egészségügyi válsághelyzetben a testhőmérséklet-méréssel 

összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi 

feltételek együttesen teljesülnek: 

 az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés 

során; 

 valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi 

intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra; 

 az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében 

történő azonosításához nem kötött, és 

 semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával. 

Végezetül a tájékoztatóban kifejtette, hogy ha az adatkezelő a lázmérést követően a belépést 

megtagadja, a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés céljából történő azonosítása sem 

a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását követően nem indokolható, arról 

csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett be az adatkezelő az épületbe). 

A NAIH fenti tájékoztatójában foglalt adatrögzítés nélküli lázmérés, és az érintett azonosítása 

nélküli statisztikakészítés véleményem szerint életszerűtlen intézkedés, és kérdéses, hogy a 

NAIH által helyesnek javasolt eljárásnak (statisztikakészítés) mi a célja? 

Életszerűtlen azért, mert nehezen elképzelhető, hogy a lázmérést követően a kiszűrt 

munkavállaló ne hívná fel a munkáltatóját jelenteni, hogy a munkától való távolmaradásának 

mi az oka. Sőt, valószínűbb, hogy a lázmérést közvetlenül a munkáltató, vagy a munkahelyi 

vezetője végzi, aki a munkavállalót közvetlenül már a szűrővizsgálatkor azonosítja. 
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Végezetül álláspontom szerint kérdéses mennyire van értelme a munkahelyi lázméréseknek, 

(és az ezzel kapcsolatos adatvédelmi állásfoglalásoknak) hiszen a COVID19 fertőzésnek nem 

a láz az első tünete (sőt, az gyakran nem is jelentkezik), hanem azt megelőzik olyan más 

egészségügyi tünetek, melynek észlelése alapján a felelősségteljes és tájékozott munkavállaló 

már be sem megy a munkahelyére, hanem beteget jelent a háziorvosánál. 

3.1 A lázmérés = adatkezelés? 

Ugyanakkor az idő elteltével az álláspontok az adatvédelmi szakemberek között alakulnak, 

így olyan vélemény is napvilágot látott, mely szerint a lázmérés nem minősül személyes adat 

kezelésnek. 

De hogy is van ez? 

A GDPR 2. cikk alapján került meghatározásra annak tárgya hatálya. Mely szerint  

„E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon 

történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon való 

kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy 

nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.”  

A GDPR 4. cikk fogalom meghatározása szerint: 

1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés; 

Nóvumként tekinthető az Európai Adatvédelmi Biztosnak (EDPS) Wojciech 

Wiewiórowskinak a  2020. szeptember 1-én megjelent  Orientations from the EDPS: Body 

temperature checks by EU institutions int he context of the COVID-19 crisis címmel 

megjelent tájékoztatójára, mely szerint a manuális testhőmérséklet mérésre nem vonatkoznak 

a GDPR rendelkezései. Hogyan jutott erre a következtetésre az EDPS? 

Az Európai Adatvédelmi Biztosnak a fenti című tájékoztatójában kifejtett véleménye szerint 

az, hogy egy analóg vagy digitális lázérőt használó személy (pl. a munkáltató vagy 
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megbízottja) leolvassa annak eredményét, az „nem tekinthető a személyes adatok részben 

vagy egészben automatizált módon történő kezelésének. Emellett pedig ha nem készül 

feljegyzés a testhőmérséklet-mérés eredményéről, akkor azokat nem is lehet visszakeresni, 

így tehát ez az eredmény nem képezi valamely nyilvántartó rendszer részét, illetve az 

adatkezelő nem is szándékozik egy nyilvántartó rendszer részévé tenni.”
33

 Tehát 

nyilvánvalóan az Európai Adatvédelmi Biztos arra céloz, hogy ha nem történik adatkezelés, 

mert az nem kerül rögzítésre, akkor a GDPR rendelkezései sem alkalmazhatóak. Saját részről 

különösnek találom ezt az álláspontot, ugyanis a lázmérésnél az azt elvégző személy 

megismeri az érintett egyik egészségügyi adatát, és ez véleményem szerint megfeleltethető az 

adatok közé történő betekintésnek, vagyis véleményem szerint itt mégis történhet adatkezelés, 

függetlenül attól, hogy az rögzítik-e vagy sem. 

4 Összegzés, hazai tapasztalatok 

A dolgozatomban igyekeztem rámutatni, hogy mennyire nehéz helyzetben van a munkáltató, 

ha munkahelyen személyes adatot kezel. A munkáltató részéről érthető az az érdek, mely 

szerint igyekszik a lehető legtöbbet megtudni a leendő munkavállalóiról, és még több 

információval szeretne rendelkezni azokról, ha már azok tényleges munkavállalóivá váltak, és 

ők mivel töltik a munkaidejüket. A munkáltatónak jogos érdeke fűződik az üzleti érdekeinek 

védelméhez, üzleti titkainak megőrzéséhez, azonban ilyenkor könnyen átlépi azt a 

határvonalat, mely a saját érdekét, és a munkavállaló alkotmányos alapjogait, úgymint a 

magánszférájának, és személyes adatainak védelmét választja el. Különösen nehéz helyzetben 

van a munkáltató, ha a munkavállalóját ellenőrizni kívánja – álláspontom szerint az 

adatvédelmi rendelkezések megtartása nem könnyű, de nem is lehetetlen. 

A magyarországi munkáltatók részéről tapasztalatom szerint sokkal nagyobb energia 

befektetésre lenne szükség a munkahelyi adatkezelések szabályosságának eléréséhez. Ehhez 

kevés egy a rendszerint fióknak készített adatvédelmi szabályzat, vagy adatkezelési 

tájékoztató – a munkahelyi adatkezeléseknek egy komplex rendszerben lenne szükséges, hogy 

elhelyezkedjenek a cég többi személyes adatkezelésével együtt, vagyis a célnak az a privacy 

by design, az alapértelmezett adatvédelemre való törekvésnek kellene lennie. Ez a jelenlegi 

általános hazai munkáltatói gondolkodásmód megváltozását igényli. Remélem, hogy az 

adatvédelem fontosságát idővel felismerik a munkáltatók; véleményem szerint az adatvédelmi 

szakértőnek pontosan olyan fontos helyet kellene, hogy betöltsenek a vállalkozás 
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működésében, mint a vállalkozás könyvelőé. Véleményem szerint az lenne a megfelelő 

állapot, ha minden vállalkozás kapcsolatban lenne adatvédelmi szakértővel. 

Jelenleg a hazai vállalkozások többsége még nem tart itt; sajnos még nagyobb vállalkozások 

esetén is találkoztam olyan esettel, ahol úgy gondolják, hogy ha a minőségbiztosítási vezetőt 

átnevezik adatvédelmi tisztviselőnek, vagy minta alapján elkészítenek egy ilyen-olyan 

adatvédelmi szabályzatot, akkor ezzel tulajdonképpen az adatvédelmi követelményeknek 

eleget tettek. 

Jellemzően sok helyen kompetencia nélküli középvezető, vagy a cég informatikusa kerül 

megnevezésre DPO-ként, mert így a munkáltató úgy gondolja, hogy költséget takarít meg. 

Kevés helyen tapasztaltam azt, hogy a munkáltató elfogadta, hogy az vállalkozás működése 

során az adatvédelem az egy komplex rendszert kell, hogy képezzen, melyet egy tanácsaiban 

független, kompetenciával rendelkező személynek iránymutatása alapján szükséges 

működtetni.  

Bár születnek időnként az EJEB-ben olyan ítéletek, melyeken sokáig lehet vitatkozni, de 

általában véve elmondható, hogy a munkahelyi adatvédelemi követelmények – figyelemmel a 

NAIH alakuló gyakorlatára is – egyre letisztultabbak, bár az életviszonyok időről-időre újabb-

és újabb problémás helyzettel szembesítik mind az adatvédelmi szakembereket, mind a 

munkáltatókat. 

Hazai sajátosságnak tartom, hogy a NAIH által adatvédelmi hatósági eljárásban hozott, és 

közzétett határozatok, döntések
34

 még az érintett és elmarasztalt cégcsoporton belül kevés 

reakciót váltanak ki, ugyanis a határozatokban szankcionált jogsértések szemmel láthatóan 

továbbra is jelen vannak ugyanazon nagyobb vállalkozásoknál. 

Ettől függetlenül rendkívüli eredménynek tartom a GDPR-hez igazodó hazai 

jogharmonizációs munkálatok végrehajtását, és a NAIH eddig végzett munkáját az 

adatvédelemi elvárások megismertetése, és megtartatása terén. 

Hiszek benne, hogy az adatvédelem egyszer még a hazai munkáltatói kultúra részévé válik és 

a vállalkozások másként tekintenek arra, amit most csak így nevezünk: a munkahelyi 

adatkezelések problémái a munkáltató szempontjából. 
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5 Jogszabályok jegyzéke: 

1. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 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 (GDPR) 

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv) 

3. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

4. az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény (Salátatörvény) 

5. a személy –és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (Szmt.) 

6. az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény (Art.) 

7. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 

8. munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 

6 Felhasznált irodalom: 

1. A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 3/2012. vélemény a 

biometrikus technológiák terén történ fejleményekről (WP193) 

2. A 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 06/2014. számú vélemény az 

adatkezelő 95/46/EK irányelv 7. cikk szerinti jogszerű érdekeinek fogalmáról 

(WP217) 

3. A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 2/2017. számú vélemény a 

munkahelyi adatkezelésekről (WP249) 

4. A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatás az 

adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az 

adatkezelés az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár”-e (WP248) 

5. Emberi Jogok Európai Egyezménye  
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6. Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK122. számú állásfoglalása 

7. A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2019. 

november 30. X. évfolyam 11. szám 56-58. oldal 

8. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi 

adatkezelések alapvető követelményeiről 

9. Balogh Zsolt György, Polyák Gábor, Rátai Balázs, Szőke Gergely László: Munkahelyi 

adatvédelem a gyakorlatban (Infokommunikáció és jog 2012/3. szám) 

10. Dr. Sipka Péter, Dr. Zaccaria Márton Leó: A munkáltató ellenőrzési joga a 

munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött (Munkajog HVG-

ORAC 2018.II. szám) 

11. Legfelsőbb Bíróság Kfv. II. 37.088/2011/6. számú ítélete 

12. Az Európai Adatvédelmi Testület 3/2019. iránymutatása a videó felvétel készítésére 

alkalmas eszközökkel történő adatkezeléssel kapcsolatban 

13. NAIH-1159-15/H határozata 

14. NAIH/2019/51/11. számú határozata 

15. NAIH/2019/769. számú határozata 

16. NAIH/2016/2695/2/V. állásfoglalás 

17. NAIH/2018/3654/2/V. számú állásfoglalás  

18. NAIH/2019/1074. számú állásfoglalás 

19. NAIH/2020/2586. számú állásfoglalás 

20. NAIH/2020/3649. számú állásfoglalás 

21. NAIH/2020/7465. számú tájékoztatója 

22. NAIH/2018/3654/2/V. állásfoglalás 

23. NAIH/2016/4386/2/V. állásfoglalás 

24. Magyar Közlöny 2019. április 11. 63. szám 
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25. Anonim álláshirdetések az adatvédelmi hatóság gyakorlatának tükrében 

(www.munkaugyiportal.hu 2016. augusztus 5. Szerző: Mészáros Erika) 

26. A GDPR - Salátatörvény elfogadásával kapcsolatos főbb változások 

(www.adatvedelmirendelet.hu 2019. április 12. Szerző: Kulcsár Zoltán  

27. A munkahelyi magáncélú internethasználat kérdésében döntött az Emberi Jogok 

Európai Bírósága (Magyar Bírói Egyesület honlapja Megjelenés: 2017. november 6.) 

28. Akár titokban is bekamerázható a munkahely (www.ejeb.atlatszo.hu 2019. október 28. 

Szerző: Gönczi Gergely) 

29. COVID-19 miatti általános testhőmérséklet-mérés: már lehet (www.twobirdsideas.hu 

2020. október 16. Szerző: Halász Bálint ügyvéd) 

30. Megfigyelheti-e a munkáltató a munkavállaló levelezését? (www.infoter.hu 2016. 

március 13.) 

31. Facebook korlátokkal-a munkavállaló jogai és kötelességei (www.jogiforum.hu 2015. 

december 2. Szerző: Mercz Ágnes 

32. Gyűjthet-e a munkáltató egészségügyi adatokat? (www.jogaszvilag.hu 2020. március 

20. Szerző: Dr. Dömők Adrienn ügyvéd 

33. Nem sértett egyezményt a céges gépen talált pornográfia miatti elbocsátás 

(www.ejeb.atlatszo.hu 2019. augusztus 24. Szerző: Gönczi Gergely) 

34. Munkáltatói (tudatos) adatkezelés (www.jogaszvilag.hu 2017. október 17. Szerző: Dr. 

Szűcs László) 

35. A NAIH közzétette a hatásvizsgálati feketelistáját (www.twobirdsideas.hu 2018. 

december 6. Szerző: Halász Bálint ügyvéd) 

36. Hogyan ellenőrizhetők a munkavállalók? (www.gdpr.blog.hu 2019. december 9. 

Szerző: Pók László) 

37. Újdonságok a munkavállalókat érintő adatkezelések kapcsán (www.gdpr.blog.hu 

2019. február 6. Szerző: Pók László) 

http://www.munkaugyiportal.hu/
http://www.adatvedelmirendelet.hu/
http://www.ejeb.atlatszo.hu/
http://www.twobirdsideas.hu/
http://www.infoter.hu/
http://www.jogiforum.hu/
http://www.jogaszvilag.hu/
http://www.ejeb.atlatszo.hu/
http://www.jogaszvilag.hu/
http://www.twobirdsideas.hu/
http://www.gdpr.blog.hu/
http://www.gdpr.blog.hu/
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