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Munkavállalók megfigyelése



Jogalap

Munka törvénykönyve
11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő
magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak
során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság
megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

GDPR
6. Cikk (1) bek f) pont

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges

NEM lehet érvényes jogalap a munkavállaló hozzájárulása ! 





Az adatkezelés céljának céljának
eléréséhez feltétlen szükséges-e? 

A munkáltató jogos érdekének és az 
adatkezelés céljának meghatározása

Adatkezelés körülményei

Az érintettek érdekeinek vizsgálata

Miért arányos a korlátozás? 

Érdekmérlegelési teszt



Korlátok

1) A munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból 
feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos.
▪ Biztonsági helyiségben nem lehet kamera: jegyzőkönyvvel is elérhető a 

cél, valamint a csomagátvizsgálás, „motozás” intim helyzet (NAIH-2018)

2) Nem eredményezheti az emberi méltóság megsértését.
▪ Nem lehet egy munkavállalót folyamatosan megfigyelni 
▪ Orvosi szoba és váró, öltöző, illemhelyiség.
▪ Munkaidőn kívül minden megfigyelhető. 

3) Magánélete nem ellenőrizhető.
▪ Nem figyelhető meg a pihenésre, dohányzásra kijelölt helyiség. 

4) Előzetesen tájékoztatni kell a munkavállalót
▪ Mi a helyzet a rejtett kamerás megfigyeléssel? 



Mi a helyzet a rejtett kamerával? 



KÖPKE ügy (2010)

Két lopással gyanúsított munkavállaló

Két hétig figyelték meg

Nem volt akkor még kötelező 
tájékoztatás a német jogban

Jogszerű a Bíróság szerint

RIBALDA ügy (2018)

Általános gyanú

Hetekig tartott a megfigyelés

Spanyol jog szerint kötelező a 
tájékoztatás

Nem volt jogszerű a megfigyelés



Mikor lehet a 
munka posztot 
megfigyelni ?  



Munkavállaló folyamatos megfigyelése

• NAIH/2018/2445/2V. és NAIH/2018/412/2/H.
• Emberi élet, testi épség, személyi szabadság veszélye
• Veszélyes anyagok őrzése
• Üzleti, fizetési, banki és értékpapírok veszélyeztetése
• Eshetőleges veszély nem fogadható el okként.
• Kamera látószöge közvetlenül a pénztárra, pénztárost ki

kell maszkolni.

• CNIL (Décision n°2013-029 du 12 juillet 2013)
• „a munkavállaló munkaállomásának állandó

megfigyelése jogellenes, ide nem értve azokat a
kivételes helyzeteket, mint például ha az alkalmazott
folyamatosan pénzt kezel.”



Mi a helyzet a 
testkamerával ?

NAIH/2018/865/2/V.

Nem jogszerű, mert:

Túlságosan beavatkozik a munkavállaló intim
szférájába

Nagyértékű áru nyomonkövetése más, 
enyhébb eszközzel is megoldható
(szükségesség elve)

Nem látszanak a garanciák, amik a felvételek
megfelelő kezelését garantálnák



Meddig tárolhatjuk az adatokat?



Harmadik személyek megfigyelése







Adatkezelő

Adatfeldolgozó

Vagyonőr



Minek minősül a vagyonőr? 

Szvmtv. 30. § (1) bek.

Vagyonőr adatkezelőnek minősül a kamerarendszer
kezelése vonatkozásában

NAIH/2015/6921/2/V

„A képfelvevők által továbbított képek folyamatos
megfigyelése, valamint a felvételek, kezelése,
továbbítása minden esetben adatkezelésnek minősül
(…)”



Köszönöm a figyelmet!

bartoki-gonczy.balazs@justisec.hu

✓ További információért látogasson el honlapunkra:
www.justisec.hu

✓ Vagy kövessen minket: 

http://www.justisec.hu/
https://www.facebook.com/pages/Justice-Security/231005277057253?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/justice-security?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=nmp_rec_act_company_photo

