
 

 

 

 

 

 

 

 

 3027663_Koronavirus_adatvedelem26052020.docx 

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS FONTOSABB ADATVÉDELMI KÉRDÉSEK - ÁTTEKINTÉS 

A COVID-19 (azaz a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott betegség) terjedésének korlátozását, valamint a negatív 

hatások csökkentését szolgáló intézkedések számos adatvédelmi kérdést (is) felvetnek. A jelenlegi helyzetre 

tekintettel a munkáltatók nap, mint nap rendkívül összetett kihívásokkal néznek szembe. Az alábbiakban azon 

adatvédelmi rendelkezéseket, illetve hatósági ajánlásokat foglaljuk össze, amelyek elősegítik a koronavírussal 

kapcsolatos intézkedések jogszerűségének biztosítását.  

I. ADATVÉDELEM 

A) ALAPELVEK  

A koronavírus terjedésének korlátozását, valamint a negatív hatások csökkentését szolgáló munkáltatói 

intézkedések (ide nem értve természetesen az egészségügyi szakemberek által esetlegesen lefolytatott 

vizsgálatokat) tekintetében a munkáltató minősül adatkezelőnek. Ebből kifolyólag a munkáltató felelős 

elsődlegesen a vonatkozó jogszabályi követelmények (különösen, de nem kizárólagosan az általános adatvédelmi 

rendeletben (GDPR) foglaltak) betartásáért. 

A munkáltató valamennyi intézkedés kialakításakor köteles az általános adatvédelmi alapelveket (ld. GDPR 5. cikk), 

különösen az elszámoltathatóság elvét figyelembe venni. Az egyes intézkedések megtervezésekor alapos 

mérlegelést kell lefolytatni, hogy az intézkedés célja mennyiben érhető el személyes adatok kezelése nélkül. 

Személyes adatok kezelése ugyanis csak akkor és annyiban lehet indokolt, amennyiben az adatkezelés célját 

adatkezelést nem igénylő eszköz útján nem lehet elérni.  

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések körében, az érintett személyek magánszféráját kevésbe érintő 

megoldás lehet többek között az alapvető higiéniai intézkedések rögzítése; a munkaeszközök és irodák alapos 

takarítása; fertőtlenítőszerek biztosítása és fokozott használatuk megkövetelése; valamint az ügyfelekkel való 

megbeszélések, tárgyalások elhalasztása, illetve videokonferenciákkal történő helyettesítése.  

B) AZ ELSŐ LÉPÉSEK 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a munkáltató feladata az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása. E körben a munkáltató köteles a 

vonatkozó adatkezelési folyamatokat megtervezni, kialakítani és szabályozni. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) frissen kiadott tájékoztatója1 alapján a 

munkáltatótól az alábbi intézkedések várhatók el: 

(i) pandémiás / üzletmenet folytonossági cselekvési terv kidolgozása, mely tartalmazza a javasolt 

megelőző lépéseket, az esetleges fertőzés során alkalmazandó intézkedéseket, a vonatkozó 

adatvédelmi kockázatokat, a felelősségi köröket, a tájékoztatást elősegítő kommunikáció kialakítását; 

(ii) részletes tájékoztató elkészítése, mely tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat (fertőzés forrása, 

terjedés módja, lappangási idő, tünetek, megelőzés), valamint azon személyeket, akikhez a 

munkavállalók szükség esetén fordulhatnak; 

(iii) szükség esetén az üzletmenet, események átszervezése, home office biztosítása; 

(iv) figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy a COVID-19 vírussal való feltételezett érintkezés esetén, 

valamint a tájékoztatásban szereplő egyéb feltételek bekövetkezésekor a munkavállalók saját maguk 

                                                           
1 https://www.naih.hu/files/NAIH_2020_2586.pdf 
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és munkatársaik egészségének védelme érdekében haladéktalanul jelentsék a kijelölt személy 

részére, vagy forduljanak üzemorvoshoz / kezelőorvoshoz. 

C) A PANDÉMIÁS / ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁGI CSELEKVÉSI TERV 

A pandémiás / üzletmenet folytonossági cselekvési terv részeként érdemes többek között felállítani egy 

intézkedésre jogosult csapatot, az egyes felelősségi körök meghatározásával, illetve elhatárolásával. Ideális 

esetben a csapatban képviselteti magát az ügyvezetés, a kommunikációs/marketing és a HR / munkavédelmi team.  

A csapat feladatai közé tartozik tipikusan a céget és munkavállalóit fenyegető kockázatok csökkentését célzó 

intézkedések, akcióterv kidolgozása és végrehajtása (higiéniai intézkedések foganatosítása, a fertőzöttség 

ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések lebonyolítása, a cég székhelyére látogató partnerek és vendégek 

ellenőrzése, szűrése és tájékoztatása, a cselekvési terv munkáltatói szabályzatként történő kidolgozása és helyben 

szokásos ódon történő kihirdetése stb.), a folyamatos egyeztetés (ez értelemszerűen történhet virtuálisan is), a 

járvánnyal kapcsolatos fejlemények folyamatos nyomon követése, a belső (munkavállalók, tulajdonosok) és külső 

(ügyfelek, partnerek stb. felé irányuló) kommunikáció menedzselése, a státuszjelentések kiadása, az akcióterv 

folyamatos aktualizálása, és az üzletmenet folytonosságának biztosítása (vezetők helyettesítési rendjének 

kidolgozása). Ajánlott a rendszeres, proaktív kommunikáció, a visszajelzések folyamatos feldolgozása, és az 

akciótervbe, cselekvési tervbe történő beépítése.  

D) A MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

 A munkavállalók és minden egyéb érintett (partnerek, vendégek, munkavállalók stb.) részére készített 

tájékoztatónak értelemszerűen meg kell felelnie a GDPR-ban meghatározott követelményeknek. Ennek 

megfelelően a tájékoztatóban ki kell térni többek között az alábbi témákra:  

(i) a munkáltatói ellenőrzések, valamint a COVID-19 járvány terjedésének korlátozásával kapcsolatos 

egyéb intézkedések céljára; 

(ii) a fenti ellenőrzésekkel, valamint intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelések jogalapjára (ld. I. F) 

pont); 

(iii) amennyiben az adatkezelés a munkáltató jogos érdekén alapul, úgy a tájékoztatóban röviden ki kell 

fejteni e jogos érdeket; 

(iv) amennyiben a munkáltató az ellenőrzések / intézkedések során harmadik személyeket vesz igénybe, 

úgy a tájékoztatóban e személyeket (ún. címzetteket) is meg kell jelölni; 

(v) az ellenőrzések / intézkedések során gyűjtött személyes adatok megőrzési idejére; 

(vi) a munkavállalókat (illetve az adatkezeléssel érintett egyéb természetes személyeket) megillető 

jogokra (ld. I. H) pont); valamint 

(vii) arra, hogy a munkavállalók (illetve az adatkezeléssel érintett egyéb természetes személyek) 

jogosultak egy felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, amennyiben úgy gondolják, hogy a 

személyes adataik kezelése nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt. 

Lényeges továbbá, hogy a tájékoztatót az adatkezelés megkezdése előtt a munkavállalók rendelkezésére kell 

bocsátani, valamint oly módon szükséges megfogalmazni, hogy a munkavállalók egyértelmű és átlátható képet 

kapjanak a személyes adataik kezeléséről. 

 

E) A FERTŐZÖTTSÉG ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN GYŰJTHETŐ ADATOK 

Amennyiben a munkavállaló bejelentést tesz, vagy a munkáltató a kitettség gyanúját a munkavállaló által 

magadott adatokból megállapíthatónak véli, a munkáltató az alábbi adatokat jogosult rögzíteni: 

(i) bejelentés időpontja; 
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(ii) érintet munkavállaló személyazonosságának megállapításához szükséges személyes adatok; 

(iii) azon tény, hogy a munkavállaló a tájékoztatóban felsorolt területeken járt, az ott meghatározott 

időpontban; 

(iv) azon tényre vonatkozó adatok, hogy a munkavállaló a tájékoztatóban megjelölt területekről érkező 

személlyel érintkezett; valamint  

(v) a munkáltató által megtett intézkedések. 

A munkáltató abban az esetben jogosult a munkavállalókkal kérdőívet kitöltetni, amennyiben  

(i) előzetes kockázatértékelés alapján az szükséges és arányos, valamint 

(ii) ha a kérdőív nem tartalmaz egészségügyi kórtörténetre vonatkozó adatot, illetve a munkavállaló 

egészségügyi dokumentációjának becsatolását sem írja elő. 

A munkavállalói kérdőívben nem javasolt tehát a munkavállaló egészségi állapotára, esetleges tüneteire vonatkozó 

kérdéseket feltenni. 

Az adatkezelési cél elérése érdekében a tájékoztatóban megnevezett országok / területek körét javasolt 

folyamatosan naprakészen tartani. Jó gyakorlatnak minősülhet továbbá, amennyiben a munkáltató a COVID-19 

járvánnyal kapcsolatos hasznos weboldalak linkjeit is a munkavállalók rendelkezésére bocsátja. 

Fontos, hogy a NAIH fent hivatkozott tájékoztatója alapján a munkáltató nem rendelhet el minden munkavállalóra 

általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt (pl. lázmérőt) alkalmazó szűrővizsgálatot, testhőmérséklet 

kötelező vizsgálatát, tekintettel arra, hogy az ilyen vizsgálatokból származó adatok nem alkalmasak a fertőzött 

személyek kiszűrésére, másrészt az vizsgálatok lefolytatása egészségügyi szakemberek, illetve hatóságok 

feladatkörébe tartozik.  

Amennyiben valamely munkakör tekintetében, a munkavállaló bejelentése vagy egyedi esetben az összes 

körülmény mérlegelése vagy az elvégzett kockázatértékelés alapján elengedhetetlenül szükségesnek bizonyul, a 

munkáltató kizárólag egészségügyi szakember által vagy szakmai felelőssége mellett végzett vizsgálatokat 

rendelhet el. Ilyenkor is fontos, hogy a munkáltató csak a vizsgálatok eredményének a megismerésére jogosult, 

azaz a munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálathoz hasonlóan az üzemorvos vagy más közreműködő szakember 

magát a vizsgálat adatait és részleteit nem oszthatja meg a munkáltatóval. 

A munkáltatói egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos aktuális változásokat a lenti J) alpontban ismertetjük. 

F) ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés jogszerűségének lényeges eleme, hogy az adatkezelésre milyen jogalapon kerül sor. A munkáltató 

személyes adatokat kizárólag a GDPR-ban meghatározott valamely jogalapon fennállása esetén kezelhet. Fontos 

tehát, hogy az adatkezelés megkezdése előtt rendelkezésre álljon egy jogalap (pl. a munkáltató jogos érdeke vagy 

jogi kötelezettség teljesítése), amely lehetővé teszi a személyes adatok kezelését. 

A NAIH hivatkozott tájékoztatójában foglaltak alapján a fenti intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelések első 

sorban a munkáltató jogos érdekén alapulhatnak (GDPR 6. cikk (1) f) pont), feltéve, hogy az érintett személyek 

(munkavállalók) érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő (munkáltató) 

jogos érdekével szemben.  

Az intézkedések bevezetése előtt a munkáltató köteles az adatkezelés teljes folyamatát részletesen átgondolni, 

majd az adatkezeléshez fűződő jogos érdekét alátámasztó ún. érdekmérlegelési tesztet lefolytatni. Jogos érdeken 

alapuló adatkezelésre ugyanis csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelő előzetesen elvégzi 

az érdekmérlegelési tesztet és a teszt eredményeképpen az adatkezelő jogos érdeke felülmúlja az érintett 

személyeket az adatkezelés révén érő esetleges hátrányokat. Az érdekmérlegelési tesztben az alábbi lépéseket 

javasolt elvégezni a 29-es Munkacsoport 6/2014-es véleménye alapján: 
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(i) annak vizsgálata, hogy milyen más jogalap jöhetne szóba az érintett adatkezelést illetően; 

(ii) a munkáltató érdeke jogszerűségének vizsgálata; 

(iii) annak megállapítása, hogy az adatkezelés valóban szükséges-e az elérni kívánt célhoz, vagy az más, 

az érintett magánszférájába kevésbé beavatkozó módon is elérhető; 

(iv) annak mérlegelése, hogy az adatkezelő jogos érdeke és az érintettek érdekeinek védelme között 

hogyan teremthető meg az egyensúly; 

(v) a felek érdekei közötti végleges egyensúly megteremtésének leírása, figyelembe véve, hogy milyen 

biztosítékok és garanciák alkalmazhatók az érintettek érdekeinek védelme érdekében; 

(vi) a megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása (az érintettek megfelelő tájékoztatása útján, 

illetve az elszámoltathatóság elvére is figyelemmel, szükség esetén a hatóságok felé is). 

A NAIH 2016/1684/2/V határozatában foglaltak értelmében az érdekmérlegelési teszt fenti hat lépése valójában 

egy három lépcsős folyamatként foglalható össze: "Az érdekmérlegelési teszt voltaképp egy három lépcsős 

folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező 

adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-

e a személyes adat." 

A GDPR ún. szuperelve, azaz az elszámoltathatóság elve alapján az érdekmérlegelési tesztet megfelelően 

dokumentálni szükséges, valamint a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban az adatkezelő jogos érdekét röviden 

össze kell foglalni. 

Lényeges továbbá, hogy egészségügyi adatok kezelése (a fentien kívül) a GDPR 9. cikkének figyelembe vétele 

mellett minősül jogszerűnek. Tekintettel arra, hogy a munkáltató köteles a munkavállalói számára egészséges és 

biztonságos munkavégzési körülményeket biztosítani, az egészségügyi adatok kezelésének jogalapja 

valószínűsíthetően a GDPR 9. cikk (2) b) pontja lesz. 

Ahogyan az fentebb említésre került, az adatkezelés jogalapját a munkáltató köteles az adatkezelési 

tájékoztatóban is feltüntetni. A koronavírus terjedésének korlátozása érdekében bevezetett intézkedésekkel 

kapcsolatos adatkezelésekhez további követelmények (pl. adatvédelmi hatásvizsgálat) fűződhetnek a kezelt 

adatok kategóriája, illetve mennyisége függvényében. A NAIH által meghatározott kötelező hatásvizsgálati lista 

alapján a munkáltatóknak azonban valószínűsíthetően nem lesz szükség adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására 

a COVD-19 járvány terjedésének korlátozásával, illetve a hatások csökkentésével kapcsolatos intézkedések 

megtétele előtt, feltéve, hogy nem kerül sor nagyszámú egészségügyi adatok kezelésére. 

G) MEGŐRZÉSI IDŐ 

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a munkáltató mennyi ideig őrizheti meg a vizsgálatok során gyűjtött adatokat. 

Mivel a GPDR egyik alapelve szerint személyes adatokat az adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig 

lehet jogszerűen megőrizni (ún. korlátozott tárolhatóság elve). Tekintettel a koronavírus lappangási idejére, a 

munkáltató az intézkedések során begyűjtött személyes adatokat az esetek számottevő többségében néhány 

hónapig jogosultak megőrizni. Ezt követően szükséges az adatok végleges törléséről gondoskodni.  

H) EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 

TÁJÉKOZTATÁS: Az általános szabályoknak megfelelően a munkáltató köteles az érintett személyeket a GDPR 13. 

cikkének megfelelő tartalommal tájékoztatni. E körben javasolt az általános munkavállalói tájékoztatókat 

kiegészíteni / módosítani, vagy ezen intézkedésekre vonatkozóan egy különálló tájékoztatót elkészíteni. 

ÉRINTETTI JOGOK: A munkáltatónak az intézkedéseket oly módon szükséges kialakítani, hogy a munkavállalók 

(érintett személyek) minden esetben megfelelően gyakorolhassák a GDPR-ban biztosított személyes adatok 

védelméhez fűződő alábbi jogaikat. 
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(i) a munkavállalók jogosultak hozzáférést kérni adataikhoz (így pl. az általuk tett nyilatkozatokhoz), 

valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb információkhoz;  

(ii) a munkavállalók jogosultak továbbá az adataik törlését kérni, amennyiben pl. azokra már nincs 

szükség, vagy az adatkezelésre a jogszabályokkal ellentétben került sor; 

(iii) a munkavállalók kérhetik adataik kezelésének korlátozását, mely esetben a munkáltató a korlátozás 

ideje alatt a személyes adatokon a tároláson kívül egyéb műveletet nem végezhet; 

(iv) amennyiben a munkavállalók személyes adatai kijavításra vagy kiegészítésre szorulnak, kérhetik 

személyes adataik helyesbítését; 

(v) a munkavállalók jogosultak továbbá személyes adataik kezelése (pl. korábbi utazással kapcsolatos 

nyilatkozat kitöltése) ellen tiltakozni. Ez esetben a munkáltató kizárólag abban az esetben jogosult az 

érintett munkavállaló személyes adatait kezelni, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok (pl. a rendkívül súlyos következményekkel járó COVID-19 vírus 

terjedésének korlátozása, a vírus negatív hatásainak csökkentése, a munkavállalók egészségének 

védelme, valamint a biztonságos munkakörnyezet biztosítása) indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A munkavállalók tiltakozási 

jogukat szóban, illetve írásban egyaránt gyakorolhatják, a munkáltató köteles azonban a kérelemmel 

kapcsolatos intézkedéseket indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül 

megtenni.  

ADATBIZTONSÁG: Az adatkezelések teljes folyamata során megfelelően gondoskodni kell az adatok biztonságáról / 

bizalmasságáról. A gyakorlatban azonban sok esetben nehezen határozható meg, hogy az adott adatkezelés 

tekintetében mi tekinthető megfelelő adatbiztonsági intézkedésnek. Az alábbi intézkedéseket javasolt figyelembe 

venni a fenti ellenőrzések / intézkedések során: 

(i) Az ellenőrzések / intézkedések lefolytatására (így az adatok gyűjtésére), valamint az adatok 

megőrzésére vonatkozó belső eljárásrend kialakítása, mely meghatározza, hogy milyen adatokat, 

milyen célból lehet begyűjteni, valamint ezen adatokat meddig lehet tárolni; 

(ii) Hozzáférések szabályozása. Fontos, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosult személyek 

férjenek hozzá; 

(iii) Titkosítás. Az adatok biztonságos tárolásának eszköze, mely az adatok hordozható eszközökön vagy 

nyilvános hálózatokon keresztül történő továbbítása esetén lehet különösen fontos. 

(iv) Incidenskezelés. Adatvédelmi incidensek bárhol bármikor bekövetkezhetnek, így fontos, hogy az 

adatkezelők rendelkezzenek az incidensek kezelésére vonatkozó szabályozással és 

mechanizmusokkal, hogy időben és hatékonyan tudjanak reagálni az esetlegesen bekövetkező 

incidensre, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban kiszabható 

bírságmaximum (is) rendkívül magas (10 000 000 EUR vagy az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci 

forgalmának legfeljebb 2 %). 

A munkáltató az esetleges bejelentésekkel / vizsgálatokkal érintett munkavállalók személyazonosságát harmadik 

személyek felé kizárólag kivételesen indokolt helyzetben fedheti fel. A munkáltató jogosult a többi dolgozót a 

fertőzésről tájékoztatni, az érintett személyt azonban nem nevezheti meg.  

DOKUMENTÁLÁS: Az elszámoltathatóság elvének való megfelelés, valamint az intézkedések visszakövethetősége 

érdekében fontos, hogy valamennyi személyes adat kezelését igénylő döntés dokumentálásra kerüljön. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az ellenőrzésekkel / intézkedésekkel kapcsolatos adatkezeléseket megfelelően 

rögzíteni kell a belső adatkezelési nyilvántartásban, valamint a vonatkozó tájékoztatókat a helyben szokásos, 

igazolható módon szükséges kihirdetni, melyet írásban is javasolt rögzíteni.  
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ADATTOVÁBBÍTÁS: A munkáltató kizárólag abban az esetben jogosult az ellenőrzések / intézkedések során 

tudomására jutott adatokat harmadik személyekkel (így pl. hatóságokkal) megosztani, amennyiben arra megfelelő 

jogalappal rendelkezik (pl. az adatok továbbításához jogos érdeke fűződik, vagy az adatok továbbítását jogszabály, 

illetve kötelező erejű hatósági határozat írja elő). Fontos, hogy a munkáltató meggyőződjön arról, hogy az adatokat 

valóban az illetékes szerv részére továbbítja, valamint, hogy e szerv valóban jogosult az adatokat kezelni. 

A Kormány által bevezetett legújabb rendelkezések alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 

járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében, a járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló 

adat megismerésére, kezelésére.2 

Fontos továbbá, hogy az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladat ellátása érdekében az állami 

és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást 

teljesíteni kötelesek.3 

MUNKAVÁLLALÓK EDUKÁLÁSA: Jó gyakorlat lehet a munkavállalók adatvédelmi tudatosságának növelése, valamint 

edukálása a fertőzéssel kapcsolatos személyes adatok megadására tekintettel. A személyes adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében javasolt a munkavállalók figyelmének felhívása, hogy 

személyes adatokat kizárólag abban az esetben adjanak meg magukról, amennyiben megbizonyosodtak az 

adatokat átvevő fél kilétéről, illetve az adatokhoz való jogosultságáról.   

KÜLSŐS CÉGEK BEVONÁSA: Abban az esetben, ha a munkáltató az ellenőrzések / intézkedések lefolytatásához külsős 

céget kíván bevonni, fontos, hogy előzetesen meggyőződjön e cég GDPR-megfelelőségéről. Továbbá szükséges 

lehet adatfeldolgozói, illetve adatkezelői (adattovábbítási) megállapodás megkötése, attól függően, hogy e külsős 

cég adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként jár el. Adatfeldolgozói szerződés kötése esetén lényeges, hogy 

az a GDPR 28. cikkében felsorolt tartalmi elemeket maradéktalanul tartalmazza. 

I) MUNKAVÁLLALÓNAK NEM MINŐSÜLŐ SZEMÉLYEKKEL (PL. LÁTOGATÓK) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

A munkáltató harmadik személyek (pl. látogatók, ügyfelek) vonatkozásában is jogosult a COVID-19 járvány 

terjedésének korlátozását, valamint a negatív hatások csökkentését elősegítő intézkedéseket bevezetni. Azonban 

e tekintetben is fontos a megfelelő cselekvési terv, tájékoztató, valamint figyelemfelhívás elkészítése. A cselekvési 

tervben többek között a szervezet területére történő belépés is megtiltható. 

J) FRISSÍTÉS A 47/2020 (III. 18.) KORM. REND. ALAPJÁN 

A napokban hatályba lépett 48/2020. (III.18.) számú Kormányrendeletben foglaltak alapján a munkáltató a 

munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. A 

Kormányrendelet, illetve egyéb jogszabály sem tartalmaz konkrét rendelkezést arra vonatkozóan, hogy e körben 

mi számít szükséges és indokolt intézkedésnek, így a munkáltató előzetesen elvégezett kockázatelemzésén, az 

alkalmazandó belső szabályzatokon, illetve eljárásrendeken alapuló munkáltatói mérlegelés segíthet 

meghatározni, hogy mely intézkedések eshetnek a Kormányrendelet által szabályozott szükséges és indokolt 

intézkedések körébe. Az intézkedések köre azonban a körülményekre tekintettel esetről esetre eltérhet. Lényeges 

továbbá, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében az előzetes kockázatelemzésben 

részletesen ki kell fejteni az adatkezelés szükségességét, aranyosságát, valamint az elérni kívánt célra való 

alkalmasságát.  

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy mivel a fenti Kormányrendelet nem felel meg az egészségügyi adatok kezelésével 

kapcsolatban a GDPR 9(2) h) pontjában megfogalmazott követelménynek, mindez nem jelenti azt, hogy a 

munkavállalók testhőmérsékletének mérése, és a mérési eredmények alapján a munkavállaló hazaküldése, 

                                                           
2 46/2020. (III. 16.) Korm.rendelet 10. § (1) bek. 
3 46/2020. (III. 16.) Korm.rendelet 10. § (2) bek. 
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munkahelyre történő beengedésének megtagadása vagy munkajogi döntések meghozatala egyértelműen 

jogszerűnek lenne tekinthető. 

 

K) FEJLEMÉNYEK A MUNKAHELYI LÁZMÉRÉSSEL (ÉS EGYÉB VIZSGÁLATOKKAL) KAPCSOLATBAN 

A NAIH 2020/3649. számú állásfoglalásában megerősítette, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel nem 

tartja arányosnak a munkáltatói intézkedéssel elrendelt, minden munkavállalóra általánosan kiterjedő, bármilyen 

diagnosztikai eszközt alkalmazó szűrővizsgálatok előírását (ideértve többek között a lázmérést vagy a tesztelést 

is), tekintettel arra, hogy a koronavírus tüneteivel kapcsolatos információk összegyűjtése, értékelése, valamint 

azokból következmények levonása az egészségügyi szakemberek, illetve hatóságok feladata.  

Előfordulhat azonban, hogy bizonyos munkakörök a betegségnek való kitettséggel fokozottan érintettek, így a 

munkáltató e munkakörök tekintetében elengedhetetlenül szükségesnek minősítheti az egészségügyi szakember 

által vagy szakmai felelőssége mellett végzett vizsgálatok elrendelését. A munkáltató azonban kizárólag a 

vizsgálatok eredményének megismerésére jogosult. 

Amennyiben meghatározott munkakörök tekintetében elengedhetetlenül szükségesnek minősül a tesztek 

lefolytatása (melyet kockázatelemzéssel alá kell tudni támasztani), úgy az adatkezelésre a munkáltató (megfelelő 

érdekmérlegelési tesztben dokumentált) jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), valamint a GDPR 9. cikk (2) h) 

pontja alapján kerülhetne sor, figyelemmel arra, hogy az egészségügyi adatok kezeléséhez jelen esetben az is 

szükséges, hogy uniós / nemzeti jog vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés mondja ki a tesztek 

lefolytatásának szükségességét.  

Nem szabad továbbá megfeledkezni az adatvédelmi alapelvek betartásáról sem, így fontos, hogy az előírt 

vizsgálatok során kezelt adatoknak az adatkezelési cél szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és 

a kezelt adatok körét a szükségesre kell korlátozni. 

L) ÉRINTETTI JOGOK KORLÁTOZÁSA A 179/2020. (V. 4.) KORM.RENDELET ALAPJÁN 

2020. május 4-én lépett hatályba a 179/2020. (V. 4.) Korm.rendelet (Rendelet), mely a veszélyhelyzet idején az 

egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérést szabályozza. 

A Rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, 

felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében kezelt személyes adatok kezelése 

tekintetében az érintetti jogok (GDPR III. fejezet) gyakorlása korlátozott. Az érintetti jogok gyakorlása érdekében 

benyújtott kérelmek (pl. az adatokhoz való hozzáférés, vagy az adatok törlése iránti kérelem) alapján teendő 

minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni. Ezen intézkedésekre irányadó határidők 

kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap (mely időpont egyelőre bizonytalan). A Rendelet 

előírja továbbá, az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 

beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell. 

A Rendelet szintén enyhíti a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat: A GDPR 13-14. cikke 

szerinti tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha a fenti célból végzett adatkezelés esetében az adatkezelés 

céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett 

módon az érintett rendelkezésére áll. 

A fenti korlátozások mögött meghúzódó cél feltehetően a jelenlegi helyzetben túlterhelt egészségügyi 

intézményekre nehezedő adminisztrációs terhek csökkentése volt. Tekintettel azonban arra, hogy a Rendelet nem 

határozza meg személyi hatályát, azt valamennyi olyan adatkezelőre alkalmazni kell, amely a fenti célok érdekében 

adatkezelést folytat (így például a munkavállalók utazási adatainak kezelése, valamint a testhőmérsékletre 

vonatkozó adatok kezelése a járvány megfékezése céljából). A Rendeletnek való megfelelés érdekében 

szükségessé válhat az érintett adatkezelők belső szabályzatainak, eljárás rendjeinek megfelelő testreszabása. 
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