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MAGYAR JOGFORRÁSOK

- Alaptörvény (VI., IX., XVII. cikk) 
- 2011. évi CXII. törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról

- Polgári Törvénykönyv
- a Munka Törvénykönyve, 
- a közszféra törvényei (Kjt., Kttv.)
- Btk. 
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http://systemmedia.hu

Konferenciáink, képzéseink kép-, hang-, és szakmai 
anyagaiból ONLINE képzést készítünk, amik oktatási 

portálunkon elérhetőek!

A Munkahelyi Adatkezelési Szabályok, 
Adatvédelem c.

képzésünkből készült képzés
honlapunkon elérhető!
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NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYOK
- 95/46/EK irányelv (adatvédelmi irányelv)

7 cikk f) pont – közvetlen hatály
- 2002/58/EK irányelv – távközlés (pl. 

telefonhasználat)
- ILO 181. sz. egyezménye- Magyarországon: 

2004. évi CX. – a magán-munkaközvetítő 
ügynökségekről, 

- Európa Tanács: az egyéneknek a személyes 
adatok kezelésével szembeni védelméről 
szóló egyezmény (1981.)

44



EGYÉB JOGANYAGOK
iránymutatásként
- korábbi AB határozatok (15/1991. (IV. 13.) AB 

határozat), 
- adatvédelmi biztosok állásfoglalásai, korábban kvázi 

normaként
- (www.naih.hu, www.atlatszo.hu)
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

ajánlásai, közleményei, határozatai
- Az ILO gyakorlati kódexe a munkavállalók személyes 

adatai védelméről (1997)
- Adatvédelmi munkacsoport véleményei, állásfoglalásai 

(pl. kamera)
- általános adatvédelmi rendelet (javaslat)
- ET R (89) 2. sz. ajánlása a foglalkoztatási célú személyes 

adatok védelméről 55



MUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁS

- belső szabályzat (adatvédelmi, etikai)
- kollektív szerződés, 
- üzemi megállapodás
- de: az Mt. I. részétől nem lehet eltérni, 
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ALAPTÖRVÉNY
� VI. cikk: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi 

életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben 
tartsák.

- Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

- IX. cikk: véleménynyilvánítás szabadsága
� XVII. cikk: Minden munkavállalónak joga van az egészségét, 

biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez.

� Alapvetés M) cikke (2) bek: tisztességes gazdasági verseny 
- konkuráló személyhez fűződő jogok

77



SZEMÉLYES ADAT
� személyes adatok (abszolút, relatív értelmezés): 

- az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés; (pl Katolikus naptár program,
LiveSexcam, tartózkodási hely)

� hozzájárulás (szóbeli, ráutaló magatartás) – de 
bizonyítani az adatkezelőnek kell 88



KÜLÖNLEGES ADAT
� kimerítő felsorolás

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre
vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

� írásbeli hozzájárulás
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BŰNÜGYI SZEMÉLYES ADAT

� a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással 
összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények 
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 
büntetés-végrehajtás szervezeténél 
keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó 
személyes adat;
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
� törvény (lehet ilyen az Mt. 11.§? - ellenőrzési jog), 
� törvény felhatalmazás alapján helyi önkormányzat rendelete 

(kevés), 
� különleges adat: törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés 

végrehajtásához, az Alaptörvényben biztosított alapvető jog 
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények 
megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi 
érdekből törvény elrendeli (pl. érdek-képviseleti tagság)

� hozzájárulás
- az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatok 

kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell (pl. 
álláshirdetésre való jelentkezés?)

� hozzájárulás nélkül, érdekmérlegelés alapján – rugalmas, 
szubjektív, az adatkezelő saját mérlegelése 1111



ADATKEZELÉS

� adatrögzítés, 
� tárolás, 
� adat összekapcsolás …
- mindegyikhez hozzájárulás
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HOZZÁJÁRULÁS
� az érintett akaratának önkéntes és

� határozott kinyilvánítása

� megfelelő tájékoztatáson alapul, és

� félreérthetetlen beleegyezés a személyes adatok kezeléséhez

� szóban, írásban, ráutaló magatartással (új Mt.- írásban
személyhez fűződő jogról rendelkező nyilatkozat) - kamera

� munkaviszony specialitása: alá-fölérendeltség,
kiszolgáltatottság, egzisztenciálisan függő helyzet

önkéntes: a hozzájárulás megtagadása nem járhat hátrányos
jogkövetkezménnyel (zaklatás, munkabeosztás
megváltoztatása, munka elvesztése)
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ÖNKÉNTESSÉG

� EU munkacsoport 8/2001. sz. 
állásfoglalása: az önkéntesség a 
munkajogban megkérdőjelezendő, 
kivéve ha megvannak a feltételei: 

- valós lehetőség a beleegyezés 
megtagadására, utólagos 
visszavonására

- hátrány nélkül
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MEGFELELŐ ELŐZETES 
TÁJÉKOZTATÁS
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és

részletes tájékoztatás az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen:

� az adatgyűjtés köréről
� az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
� az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra

jogosult személyéről,
� az adatkezelés időtartamáról,
� kik ismerhetik meg az adatokat,
� az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

és jogorvoslati lehetőségeiről
1515



ÉRDEKMÉRLEGELÉS
� az adatkezelő saját mérlegelése
� 6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az 

érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat 
kezelése

� a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából szükséges, vagy

� b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll.

� különleges adatnál nem
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ÉRDEKMÉRLEGELÉS II.

� Irányelv 7 cikk f) pontja és az Infotv. 6.§ (1) 
bekezdése nincs összhangban, 

� C-468/10, C-469/10. sz. ügyek
� értelmezési kérdések: hozzájárulás 

beszerzésének lehetetlensége
� adatvédelmi munkacsoport: „jogos érdek” tág 

értelmezése: a munkáltató üzemi, üzleti 
titkainak védelme, munkaügyi 
kötelezettségszegések feltárása és üldözése
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MÉRLEGELÉS SZEMPONTJAI

� szükségesség,
� arányosság,
� kezelt adatok relevanciája,
� más jogalap volt-e,
� adatalany jogai (megfelelő tájékoztatás, 

tiltakozási jog)
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TÁJÉKOZTATÁS A 
MUNKAJOGBAN
� Mt. 10.§ (2), - személyes adatok kezeléséről
� Mt. 264.§ - üzemi tanács véleménye (1. a 

munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése 
és védelme, 2.a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló 
technikai eszköz alkalmazása)

� 11.§ (2): technikai eszközök az ellenőrzésre
� 531/A/2004-10: önmagában a BM utasítás léte nem, 

ha a munkáltató nem bizonyította, hogy minden 
érintett részére megküldte 

� új Mt. 17.§ (2): a mt-i szabályzatot közöltnek kell 
tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában 
ismert módon közzéteszik
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SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE
� célhoz kötöttség: kizárólag meghatározott célból,

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának,

� az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

� szükségesség, adattakarékosság elve: Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
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BIZONYÍTÁS

� 22.§ (2) (Pp. 164.§): az adatkezelés 
jogszabályoknak megfelelő voltát az 
adatkezelőnek kell bizonyítania: 

- a megfelelő tájékoztatást
- a tényleges hozzájárulás megtörténtét
- a megfelelő érdekmérlegelés
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SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

�a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a 
védelem - jellegénél fogva - csak a 
magánszemélyeket illetheti meg.

�nem sérti az a magatartás, amelyhez a jogosult 
hozzájárult. A személyhez fűződő jogokat 
egyébként korlátozó szerződés vagy egyoldalú 
nyilatkozat semmis.
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SZEMÉLYI SZABADSÁG

� gondolatközlés, 
� bírálat, 
� véleménynyilvánítás szabadsága

2323



ÚJ PTK. 2:42.§-2:54§

�nevesített személyiségi jogok
�A becsülethez és jóhírnévhez való jog 
�A magántitokhoz való jog (levéltitok, hivatásbeli 

titok, üzleti titok) 
�Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett 

ismeret) 
�A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog
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NEVESÍTETT SZEMÉLYISÉGI 
JOGOK

� A személyiségi jogok sérelmét jelenti 
különösen

� a) az élet, a testi épség és az egészség 
megsértése;

� b) a személyes szabadság, a magánélet, a 
magánlakás megsértése;

� c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
� d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
� e) a magántitokhoz és a személyes adatok 

védelméhez való jog megsértése;
� f) a névviseléshez való jog megsértése;
� g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog 

megsértése. 2525



MAGÁNTITOK SÉRELME

� különösen annak jogosulatlan 
megszerzése és felhasználása, 
nyilvánosságra hozatala vagy 
illetéktelen személlyel való közlése.

� hívás egyirányúsítás miatt 
hangüzenetekhez nem jutottak hozzá 
nem
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ÜZLETI TITOK SÉRELME

� nem:  aki a védett ismerethez vagy az 
azt lényegében helyettesítő hasonló 
ismerethez

� a) a jogosulttól független fejlesztéssel 
vagy

� b) jogszerűen megszerzett termék vagy 
jogszerűen igénybevett szolgáltatás 
vizsgálata és elemzése útján jutott 
hozzá.
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POLGÁRI JOGI SZANKCIÓK

� felróhatóságtól független szankciók
� sérelemdíj - a jogsértés tényén kívül 

további hátrány bekövetkeztének 
bizonyítása nem szükséges. 

� kártérítés

2828



A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 
SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ MT-BEN 

� Mt.: - tiszteletben kell tartani.
- a munkavállalóé korlátozható,

1) ha a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül
összefüggő okból
2) feltétlenül szükséges és
3) a cél elérésével arányos.
A korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható
tartamáról a munkavállalót előzetesen (írásban)
tájékoztatni kell.

- A munkavállaló a személyhez fűződő jogáról
általános jelleggel előre nem mondhat le (rendelkező
jognyilatkozatot érvényesen csak írásban). 2929



Munkáltató irányítási joga

� Széleskörű utasítási jog
� Munkavégzés irányítása, ellenőrzése, 

felügyelete
� Jog és kötelezettség egyben
� Ellenőrzésről konkrétan rendelkezik az 

Mt.: távmunka, bedolgozói jogviszony
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ELLENTÉTES HELYZETEK, 
ÉRDEKEK

� a munkavállaló egzisztenciális 
kiszolgáltatottsága, de a munkáltató is 
kiszolgáltatott: információk kiadása

� véleménynyilvánítás szabadsága – a 
munkáltató jó hírneve, jogos gazdasági 
érdeke 

� munkáltató ellenőrzési joga – munkavállaló 
emberi méltósága, ennek sérelme a rendkívüli 
felmondást megalapozza (249 EH)
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MT-BEN A KORLÁTOZHATÓ 
JOGOK

� szabad véleménynyilvánítás
� foglalkozás szabad megválasztása, 

munkához való jog
� magánélethez való jog? (munkaidőn 

kívüli magatartás)
- etikai kódex megsértése 

bizalomvesztéshez vezet 
(EBH2004/1055). 
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VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI JOG

- szabad véleménynyilvánítás joga (meggyőződés
szabadsága, anyajog)

- a mt. tevékenysége által korlátozott lehet
nem gyakorolható:
� a munkáltató jó hírnevét,
� jogos gazdasági és
� szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy

veszélyeztető módon.
� ne legyen gyalázkodó jellegű, becsületsértő

(BH1994/300.) 3333



2009. évi CLXIII. tv. a 
tisztességes eljárás védelméről

� közérdekvédelmi  bejelentés: a munkáltatónál a 
munkáltató magatartása, vagy a munkáltató működési 
körébe tartozó okok következtében a közérdek bármilyen 
sérelme következett vagy következhet be

- a munkáltatóhoz, 
- a munkáltató tevékenységének felügyeletére 

jogosult munkáltatói szervhez, 
- az eljárásrendben meghatározott szervhez.
- a Hivatalnál, az illetékes hatóságnál is megteheti.

� sem közvetlen, sem közvetett hátrány nem érheti
� védelemben, támogatásban részesítés
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VÉLEMÉNY
� a munkáltatóról- másról, nem munkavállalói 

minőségben
� hol (országos napilap, facebook stb.)
� EBH2011. 2334: Nem tekinthető az 

együttműködési kötelezettség megsértésének, ha 
a munkavállaló a véleménynyilvánítás jogával 
élve a közmeghallgatás témájához kapcsolódóan 
az előtte elhangzott adatokat (munkavállalói 
létszám, munkahelyteremtés, állami támogatás) 
összegzi, azt munkavállalói oldalról megvilágítja.

� facebook: munkaidőn kívül, munkahelyen kívül, 
saját munkaeszközzel (magánjelleg)
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BÍRÓSÁGI ESETEK
- a mértéktartás követelményét mellőző, a mt. fontos

érdekét sértő, lényeges kötelezettségszegés
(EBH2004/1050.)

- harmadik személynek ? (tulajdonos?, anyavállalat?)
- különbség a személyes értékítélet és a tényközlés között

– az alkotmányos védelem nem vonatkozik a valótlan
tényállításra (LB. Mfv.II.10.949/1999/2.)

- de: rendeltetésellenes joggyakorlás –
véleménynyilvánítás elfojtása, helyesnek bizonyult
szakmai vélemény következményeként (BH2008/100.)
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BIZALMATLANSÁG
- Mt. 52.§ (2) d) munkakörének ellátásához 

szükséges bizalomnak megfelelő magatartás 
tanúsítása

� LB Mfv.II.10.068/200/2.: a jutalomosztást az iskola 
nyilvánossága előtt botrányos módon 
megkérdőjelezte, 

� a bizalmatlanság egyedüli okként is 
megalapozhatja a vezetői megbízás visszavonását, 

� de az nem lehet személyes szimpátia/antipátia 
kérdése,

� objektív tényeken kell alapulnia
� BH2002/116. 3737



MUNKAIDŐN KÍVÜLI 
MAGATARTÁS KORLÁTOZÁSA

- a munkakör jellege, a szervezetben 
elfoglalt helye alapján (vezető: nyilvános 
szereplés, politikai megnyilvánulás)

- ténylegesen és közvetlenül alkalmas a 
munkáltató jó hírnevének, jogos 
gazdasági érdekének, a munkaviszony 
céljának veszélyeztetésére

- 56/1994. (XI. 10.) AB határozat

3838



JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEK 
VÉDELME

� 3 elem: véleménynyilvánítás, más munkaviszony 
létesítése, üzleti titok)

� munkaviszony fennállása alatt
� munkaidő alatt, munkaidő után
- egyéb munkaviszony, társaság alapítása
- Mt. 52.§ (2) d) munkakörének ellátásához szükséges 

bizalomnak megfelelő magatartás tanúsítása
� munkaviszony megszűnése után csak versenytilalmi 

megállapodás esetén 
- Ptk. 
- 2 év
- elállási jog (azonnali hatályú felmondás)
- min. alapbér 1/3-a, de korlátozástól függ

3939



A KOLLEKTÍV JOGBAN

� 234. § (1) A munkáltató nem köteles tájékoztatást 
adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra 
kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági 
érdekeit vagy működését veszélyeztetné.

� kifejezetten bizalmasan vagy üzleti titokként való 
kezelésre történő utalással hozott tudomására, 
semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt 
az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli 
tevékenységben semmilyen módon nem használhatja 
fel.

� Az üzemi tanács vagy a szakszervezet nevében vagy 
érdekében eljáró személy a tevékenysége során 
tudomására jutott információkat csak a munkáltató 
jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a 
személyhez fűződő jogok megsértése nélkül hozhatja 
nyilvánosságra. 4040



ÜZLETI TITOK VÉDELME
� a munkaviszony fennállása alatt és azt követően is
� külön ellenérték nélkül
� a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan 

tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő 
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy 
veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a 
jogosult a szükséges intézkedéseket megtette (pl. 
ügyfélkör, know-how).

� nem: nyilvánosan hozzáférhető adatokból összehasonlítás,
� igen: Linkedln - ügyfelek
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Munkáltatói adatkezelések

� Amiről a törvény kifejezetten 
rendelkezik, 

� Amiről a törvény általában rendelkezik
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Törvényben meghatározott 
munkáltatói adatkezelések

1) Munka-, és pihenőidő nyilvántartása (Mt. 
134.)

a) a rendes és a rendkívüli munkaidőt,
b) a készenlétet,
c) a szabadságot.
- naprakész, de az írásban közölt munkaidő-

beosztás hónap végén történő igazolásával és 
a változás naprakész feltüntetésével is 
vezethető.
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Törvényben meghatározott 
munkáltatói adatkezelések

2) A munkaviszony létesítésének különös 
feltételei (Mt. 44/A.§)

- a tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 
gyógykezelését végző munkáltató esetében

- 3) Bejelentési kötelezettség Flt. szerint
4) negatív: szakszervezethez tartozás, attól való 

távolmaradás (Mt. 271.§). 
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ADATKEZELÉS A MUNKAVISZONY 
LÉTESÍTÉSEKOR

� együttműködési, tájékoztatási kötelezettség
� 10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat 

megtétele vagy adat közlése kérhető, amely 
személyhez fűződő jogát nem sérti, és a 
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 
megszűnése szempontjából lényeges. A 
munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági 
vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra 
vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség 
teljesítése érdekében szükséges.

� felvételire vonatkozik-e?
4545



A GYAKORLATBAN
- right to lie (900/A/2006.)., 
- felvételi eljárás: , ismeretanyagra 

vonatkozó tesztek igen, 
személyiségtesztek korlátozásokkal, 
írásteszt, poligráf a megbízhatóság 
mérésére nem (van más mód –
369/P/2009-3.), 

- írásbeli értékelés, 
- előző munkáltatótól való 

információszerzés – de: Mt. 10,.§ (2) 
kell a mv. hozzájárulása, 

- egészségügyi alkalmasság 4646



Mt. 10.§ (2) bek.

� A munkáltató a munkavállalóra 
vonatkozó tényt, adatot, véleményt 
harmadik személlyel csak törvényben 
meghatározott esetben vagy a 
munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

� korábbi munkáltatónál ellenőrzés 
� tartásdíj jogosultjának tájékoztatása a 

munkabérről
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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 
(ERKÖLCSI)

� 2009. évi XLVII. tv.
� Kjt. 20.§
� büntetlen előélet, 
� foglalkozástól eltiltás
� igazgatási szolgáltatási díj viselése
� Kjt. kifejezetten rendezi
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK, 
MUNKAKÖZVETÍTŐK

� 167/A/2006-3.
- kiszolgáltatott helyzet, korlátozott 

jogérvényesítés, 
- kiderüljön, kinek küldi, hol tájékozódhat
- eredményről való értesítés,  
- a személyes adatkezelést meg kell 

szüntetni, vissza kell juttatni az anyagot
- csak azok az adatok adhatók át, ami a 

munkavégzéshez szükségesek 
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ÁLLÁSINTERJÚN FELTEHETŐ 
KÉRDÉSEK

� Egyenlő bánásmód Tanácsadó 
testületének 1/2007. TT. sz. 
állásfoglalása

� a munkáltatónak az a kérdése sérti az 
Mt. alapelveit, valamint a más 
törvényekben védett személyiségi 
jogokat, amely az érintett személy 
adatainak cél nélküli adatkezelését 
célozza
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Nem lehet rákérdezni
� magánéletre, 
� párkapcsolatra, 
� családi életre, 
� tervezett gyermekvállalásra, 
� anyagi helyzetre, 
� lakáshelyzetre, 
� házastárs jövedelmére, 
� korábbi jövedelemre, 
� szabálysértési ügyekre, (büntetőre kivételesen) 
� tetoválásra, 
� dohányzásra (különleges)
� Ebtv. 8§-ban meghatározott védett tulajdonságra
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RÁ LEHET KÉRDEZNI
� lakóhelyre (utazási költségtérítés)
� a munkavállaló egészségének és biztonságának 

védelme szempontjából lényeges és szükséges, a 
munka jellege, természete alapján indokolt kérdés 
(Munkaidő-beosztás, munkateher stb.)

� EBH 2005/1237.:orvosi adatok célhoz kötötten az 
alkalmasságot vizsgáló orvosnak (együttműködés)

� a munkáltató terhelhetősége, rugalmasságára – de 
nem irányulhat a családi körülményekre: hány 
gyermeke van, tud-e rendkívüli munkát vállalni 

� csak a pályázati eljárás végéig kezelhető 5252



HUMÁN KOCKÁZATI TÉNYEZŐ

� betöltetlen munkakörre jelentkezők 
esetében

� célhoz kötötten, szükségesség-
arányosság teszt

� büntetlen előélet
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KJT. - PÁLYÁZAT
� rögzíti: a pályázati felhívás tartalmát (feltételek, 

lényeges feladatok, elbírálás határideje), a 
pályázati felhívás közzétételének módját, a 
pályázat tartalmát 

� A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

� Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a 
pályázati anyagot vissza kell juttatni. 
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, 
személyes adatokat tartalmazó adathordozót a 
pályázat elbírálási határidejétől számított 
kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg 
kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
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MAGÁN-MUNKAKÖZVETÍTŐK

� munkavállalók képesítésére, szakmai 
tapasztalatára, alkalmasságára 
vonatkozó információkat kezelhet 
(tágabb körben célhoz kötötten),

� csak a relevánsakat adhatja át a 
munkát kínáló személynek 
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ADATKEZELÉS A MUNKAVISZONY 
FENNÁLLÁSA ALATT

� minden olyan tény, adat, körülmény vagy
ezek változása, amely a munkaviszony
létesítése, és az Mt-ben meghatározott jogok
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
szempontjából lényeges – tájékoztatási
kötelezettség:

� tájékoztatás megtörténtét a mv-nak kell
bizonyítania

� A munkáltató köteles a munkavállalót
tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről.
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MIRŐL
� elérhetőségi hely, „ismeretlen”, „elköltözött” is

közölt,
� megjelenési, munkavégzési kötelezettséget

befolyásoló körülmények (pl. betegség,
foglalkozástól eltiltás)

� nyugdíjas,
� felmondási tilalmak (várandósság, emberi

reprodukciós eljárás)?
� egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (valós

adatok – BH2004/1055),
� adott esetben az egészségügyi állapot
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Nyilatkozat

� Mt. 10. § (1) csak olyan nyilatkozat 
megtétele vagy adat közlése kérhető, 
amely személyhez fűződő jogát nem 
sérti, és a munkaviszony létesítése, 
teljesítése vagy megszűnése 
szempontjából lényeges.

� nem: nyilatkozat arról, hogy a belső 
szabályzatok szerint járt-e el, másra 
terhelő vallomás
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ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET

� Munkaidőben,
� Munkaidőn kívül (?)- nem
� szabadság, táppénz ideje alatt nem
� Csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás 

körében
� Emberi méltóság sérelme nélkül (átvizsgálás)
� Magánélet nem (?)
� Előzetes tájékoztatás a technikai eszközökről
� önálló adatkezelési felhatalmazás?
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BÍRÓI GYAKORLAT

� az emberi méltósághoz való jogot 
biztosító, személyi ellenőrzésre 
vonatkozó szabályok megsértése a 
rendkívüli felmondást megalapozza 
(249.EH.)
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TÁVMUNKA
� tájékoztatás a munkáltató általi ellenőrzés, a 

számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata 
korlátozásának szabályairól, 

� A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított 
számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló 
kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

� A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem 
tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt 
számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból 
összefüggő adataiba. A betekintési jogosultság tekintetében 
a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő 
adatnak minősül az előírt tilalom vagy korlátozás 
betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

� Az ellenőrzés (Mt. állapítja meg) nem jelenthet a 
munkavállaló, más személy számára aránytalan terhet.
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BEDOLGOZÓI 
MUNKAVISZONY

� 199.§ (3) A munkáltató - eltérő megállapodás 
hiányában - megállapítja az ellenőrzés módját 
és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan 
területén történő ellenőrzés esetén annak 
bejelentése és megkezdése közötti 
legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem 
jelenthet a munkavállaló, valamint a 
munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant 
használó más személy számára aránytalan 
terhet.
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ELLENŐRZÉSI ALAPELVEK

- önkéntes: a hozzájárulás megtagadása nem 
járhat hátrányos jogkövetkezménnyel

- a munkavállaló személyiségi jogát, 
személyes adatait ne sértse,

- azt a módot kell megvalósítani, ami a 
legkevésbé korlátozza, sérti az alkotmányos, 
illetve törvényes jogokat  
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ELLENŐRZÉSI ALAPELVEK –
II.

- célhoz kötöttség minden szakaszban (készletre 
nem), a mt. rendeltetésszerű működésével 
összefüggő

- szükséges és arányos
- a munkavállaló is megismerheti az eredményt
- az ellenőrzési jog nem azonos a munkavállaló 

totális megfigyelésével (GPS) 
- az érintett nem rendelkezhet olyan személyes 

adatról, amit nem ismer
- a munkavállaló is felhasználhassa
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Ellenőrzési alapelvek az Mt-
ben (11.§)

� a munkavállaló csak a munkaviszonnyal 
összefüggő magatartása körében 
ellenőrizhető (magánélete nem). 

� Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott 
eszközök, módszerek nem járhatnak az 
emberi méltóság megsértésével 
(csomagátvizsgálás?, poligráf). 

� előzetes tájékoztatás az ellenőrzésre szolgáló 
technikai eszközökről (nem jogalap)
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HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN SEM

� poligráf
� biometrikus beléptető 
� kémprogramok
� drogteszt (napjainkban?)
� a munkavégzés ellenőrzésére kamera 

(személyes ellenőrzés/munkatükör)
- személyiségi jogokat kevésbé sértő megoldás 

lehetséges, aránytalanul sérti a személyiségi 
jogokat
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BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ
� adatvédelmi munkacsoport 3/2012. sz. 

véleménye
� az érintett egyedi jellemzőjét használja, 4 

faktor: szükséges, hatékony, arányos 
(magánszféra sérelme), a kívánt cél kevésbé 
korlátozó eszközzel elérthető-e.

� pl. fitness-klub, fogorvosi rendelő (kényelmes, 
trendi) 

� hatékony alternatíva: lehúzókártya, fel lett-e 
kínálva? 
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ADATVÉDELMI BIZTOSOK 
ÁLLÁSFOGLALÁSAI 

� eltérőek
� levéltitok, Munkahelyi e-mail 
� Munkahelyi számítógép, internethasználat, 
� Kamerahálózat
� Öltözőszekrény vizsgálata – előzetes, önkéntes hozzájárulás
� GPS, cellainformáció (szükségesség, arányosság teszt, 

önmagában a változó munkavégzési hely miatt nem, munkaidő 
után nem -1092/P/2009/6.)  

� Tesztek, vizsgálatok (alkohol-, drogteszt, személyiségtesztek)
� biometrikus beléptető (túlzottan korlátoz)
� híváslista – hívott fél személyiségi joga
� „besúgás” – mt. feladata az ellenőrzés, vezetőknél
� belső visszaélés jelentés – munkacsoport 1/2006. sz. 

véleménye: súlyos bűncselekményeknél 6868



LEVÉL
- hivatalos-, és magánlevél (kétség esetén is), munkahelyen 

belüli-kívüli megkülönböztetése, ellenőrzés irányulhat erre
- közfeladatot ellátó szervek iratkezelése – 335/2005. (XII. 29.) 

K.rend
- magánlevél kezelése, ha felbontják, ennek jelzése
- küldött, fogadott levél (3. személy levéltitka)
- munkaviszonyra tekintettel adott (cég neve) munkavégzésre, 

a cég ügyeinek intézésére,  ellenőrzésről megfelelő 
tájékoztatás, e-mail megírásával a hozzájárulás megadottnak 
tekintendő

- a nevét is tartalmazó, személyes használatra adott cím
- munkaviszony megszűnése után meg kell szüntetni, 

tájékoztatni a feladót
- a hivatalosak megismerhetőek
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LEVÉL II.
� munkacsoport elektronikus kommunikációk 

munkahelyi megfigyeléséről szóló 
munkadokumentuma

� jogos adatkezelői érdek: üzletet érő 
támadások elhárítása, üzleti titok 
kiszivárogtatásának megakadályozása –de: 
munkavállaló levéltitokhoz való joga (alapjog)

� ha a postafiókot személyes célra is használja, 
ez előrébbvaló kiv. bűncselekmény 

� korlátozás: meghatározott címek, terjedelem 
stb.
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KAMERAHASZNÁLAT
- 35/2002. (VII. 19.) AB határozat, 598/P/2007-8.
- EU Bizottsága melletti Adatvédelmi Munkacsoport 8/2001. sz. 

vélemény
- rögzítést végez-e vagy sem (nem adatkezelés, megfigyelés -

közintézményben)
- titkos, rejtett - jogellenes
- beazonosíthatóak-e a személyek
- vagyonvédelmi cél – raktárakban, munkaidőn túl, de teljes 

körű tájékoztatás jól látható helyen – hozzájárulás nem kell
- élet, testi épség veszélye – tényleges, közvetlen veszély 

(szerelőcsarnok, ipari üzemek) – hozzájárulás nem kell
- a munka intenzitásának megfigyelése, munkavégzés 

ellenőrzése – nem (iroda-, munkahelyiségekben nem) – más 
eszköz, illetve hozzájárulással (régi állásfoglalások)

- pihenőhelyiségben nem
- működtetést erre kiképzett személyek, vagyonőrök
- jogvita esetén a mv. is felhasználhassa 7171



NAIH AJÁNLÁSA
� érdekmérlegelés
� tágabb: üzleti-, bank-, értékpapírtitok védelme
� a személy-, és vagyonvédelmi, magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 
figyelembevétele

� tárolás (3 munkanap, 30, 60 nap)
� döntéshozatali joggal bíró személy tekintheti meg
� kamerák látószöge, 
� ha munkaidőn kívül senki nem tartózkodik, teljes 

terület
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INTERNET ELLENŐRZÉS
- IP cím, letöltés adatai személyes adatok
- a mt. joga a feltételek meghatározása (pl. csak munkaközi 

szünetben) – hallgatólagos beleegyezéssel magánhasználat 
is,

- kizárólag munkavégzés céljából+ellenőrzésről tájékoztatás 
- ellenőrizhető

- intranet, 
- megnyitható oldalak korlátozása, (időbeli, tartalmi, 

terjedelmi korlát)
- weboldalak listázása feltételekkel
- kémprogramok tiltottak (1012/K/2005-3.) – van más 

módszer, ami kevésbé korlátoz, titkos információgyűjtésnek 
minősül

- tilalom ellenére magáncélú lehet kötelezettségszegés 
(BH2006/64.)
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SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK

- 866/A/2006-3.: csak akkor, ha az eszközt 
kizárólag a munkavégzés céljából adta át, a 
munkavállaló által birtokolt programok 
installálását tiltotta (a hozzájárulás vélelmezhető) 

- tájékoztatás+hozzájárulás, 
- észlelésen túl nem jogosult a betekintésre (zene, 

film) 
- munkaviszony végén törölheti a magánjellegű 

programokat, ha nem, a hozzájárulás megadott
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TESZTEK
- munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztek
- személyiségtesztek,
- írásminta – a munkavállaló is megismerheti az 

eredményt
- alkoholtesztek (MK. 122.), vérvizsgálat 
- drogtesztek (1994/H/2004/6.): nem elfogadható
- - önkéntesség megkérdőjelezhető, 
- - a magánszférába súlyosan 

beavatkozó, 
- - a mobilteszt hatékonysága nem 

meggyőző, a fogyasztás tényéről ad tájékoztatást, nem 
a munkavégzésről való alkalmasságról (napjainkban?)

- - BH 2000/432.: önhibából eredő 
bódult állapot   

- szakember
- poligráf nem 7575



SZEMÉLYISÉGTESZTEK
- 814/A/2004-8.
- pszichológiai, személyiségjegyeket kutató tesztek 
- önkéntes hozzájárulás, ha beazonosítható 
- megfelelő tájékoztatás (milyen célból, ki végzi el a 

tesztlapok elemzését – nem állhat alá-fölérendeltségi 
viszonyban), 

- zárt borítékban elhelyezés
- egyértelmű válasz (alkalmasság) továbbítható a 

munkáltatónak, 
- a válasz nem egyértelmű, komplexebb pszichológiai 

elemzések – először érintettnek kell átadni, ha 
hozzájárul, 3. személynek
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GPS
- ha ezt a munkakör jellege indokolja
- nem indokolt helyhez kötött munkavállalók 

esetében (pl. irodai alkalmazottak)
- az ellenőrzési jogkör nem azonos a munkavállaló 

állandó megfigyelésével
- munkaidőn kívül nem
- elsősorban logisztikai, munkaszervezési, útvonal 

optimalizálási, vagyonvédelmi célból
- nem lehet elsődleges cél a munkavállaló 

munkavégzésének folyamatos megfigyelése, vagy 
hogy hol tartózkodik
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OKOSTELEFON KÉSZÜLÉKEK 
FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁSA

� EU munkacsoport 13/2011. sz. véleménye
� a munkáltatónak az érdekmérlegelés 

keretében a legkevésbé tolakodó eszközt kell 
alkalmaznia, 

� a folyamatos megfigyelés elkerülendő
� munkaidőn kívül lekapcsolás
� járművezetők, más munkavállalók hollétének, 

magatartásának ellenőrzésére nem
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NÉVKITŰZŐ

- 1798/k/2008-3. - buszsofőrök
- szükségtelen
- rendszám, járatszám, 
- önkéntesség megkérdőjelezhető
- banki alkalmazott: igen, 
- jegyellenőr: R. Péter
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CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS

� csak bűncselekmény, szabálysértés 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
esetén, 

� sorsolás útján nem (ABI-687/2010/K)
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SZAKSZERVEZETI TAGSÁG, 
TISZTSÉG, SZTRÁJK

- különleges adat
- csak bérszámfejtésre jogosultak, 
- előzetes bejelentésre kötelezés tiltott (pl. 

még elégséges szolgáltatás érdekében) 
- egyenlő bánásmód megsértésénél gyakran 

felmerül
- általános bíróság előtt is, 
- de a védelemre jogosult tisztségviselőket be 

kell jelenteni (maguknak a 
tisztségviselőknek) 8181



GYAKORLATI PÉLDÁK
- forgalmi, vezetői engedély száma, 
- híváslista (korlátozható a magánbeszélgetés)
- telefonszám indokolt
- e-mail forgalom ellenőrzése jogszerű, ha a rendszer csak a 

vírusgyanús programot állítja meg
- túlzott orvosi vizsgálat (33/1998. (VI. 24.) NM rendeleten 

túl), anya, apa, testvér szív-, érrendszeri betegsége, 
sportolási, étkezési szokások jogi referenseknél, 

- ruhapénz számla kapcsán vásárlás adatai
- Mt. 10.§ (2) fraud barring, nyilvános listázás
- jogosulatlan adatösszekapcsolás (kölcsönadatok munkajogi 

adattal)
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JOGÉRVÉNYESÍTÉS

� bírói út: adatkezelő bizonyítja az adatkezelés 
jogszerűségét (helyesbítés, törlés, kártérítés, 
munkajogi, polgári jogi, büntetőjogi 
jogkövetkezmények – visszaélés személyes 
adattal, jelentős érdeksérelem), 

� a személyes adatvédelem túlmutat a 
munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban lévő 
jog érvényesítésén

� Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (helyesbítés, törlés, tiltás, bírság 
100.000-1.000.000.- Ft.) 8383



Az adatok harmadik 
személynek való átadása
� Főszabály: törvény szerint, vagy 

hozzájárulással
� tulajdonos is
� Adatfeldolgozási célból (előzetes tájékoztatás) 

vagy statisztikai felhasználásra megengedett
� adatfeldolgozás: az adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése

� az adatfeldolgozó által az érintettnek okozott 
kárért az érintettel szemben adatkezelő felel

� harmadik országnak kifejezett hozzájárulással 
vagy biztosított a személyes adatok megfelelő 
szintű védelme 8484



JOGELLENESEN BESZERZETT 
BIZONYÍTÉK
� Polgári Perrendtartás: 
- szabad bizonyítás,
- jogellenesen megszerzett bizonyíték
- viszonossági elmélet: a különféle érdekek 

összemérése (személyiségi jog védelme, 
bizonyításhoz fűződő érdek)

- Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.081/2009/3.

- BH 1985/57.
- EU munkacsoport: 3. személy 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési 
joga (nem fél adatai is) 8585



DÖNTÉSEK

- Pécsi Ítélőtábla Pf.I.20.081/2009/3.: 
nem visszaélés a hangfelvétel 
felhasználása, ha a felhasználóval 
szemben elkövetett jogsértéssel 
kapcsolatos bizonyítás érdekében 
történt. – méltányolható magánérdek

- BH 1985/57. – az igazság 
érvényesülésének biztosítása közérdek
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BIZONYÍTÁS PERBEN

� csoportos létszámcsökkentés (név, 
beosztás)

� egyenlő munkáért egyenlő bér 
(béradatok, képzettség, minősítés)

� egészségügyi adatok
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Köszönöm a figyelmet!
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