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fókusztéma

A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME A MUNKAÜGYI
FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN
$] iOOiVNHUHVpVW pV D] iOOiVLQWHUM~W DQQDN
HUHGPpQ\HVVpJH DODSMiQ V]RNiV JyUFVĘ DOi
venni. Milyen adatokból lehet megállapítani
D MHOHQWNH]Ę V]HPpO\ DONDOPDVViJiW" 0LO\HQ
válaszokat kell adni egy felvételi eljárás soUiQ" 0LQGH]HN PHOOHWW J\DNUDQ PiVRGUHQGĦ
kérdéssé válik az, hogy az álláskereséssel
NDSFVRODWRVDQPLO\HQMHOOHJĦDGDWRNNpUKHWĘN
a munkavállalóról, és milyen kérdésekre adott
válaszok eredményeznek jogellenes állapotot.
Ahogy azt az adatvédelmi biztos ajánOiViEDQ LV NLHPHOWH D PXQND YLOiJiQ EHOO
is azok a személyek vannak a leginkább
kiszolgáltatott helyzetben, akik korábbi
PXQNDKHO\NHW YDODPLO\HQ RNQiO IRJYD HOvesztették, s maguk és családjuk eltartása
pUGHNpEHQPLKDPDUDEE~MPXQNDKHO\HWNHOO
NHUHVQLN $] LO\HQ KHO\]HWEHQ OpYĘ PXQkavállalók jogaikat csak igen korlátozottan
képesek érvényesíteni 1/pQ\HJHVD]RQEDQ
hogy a felvételi eljárást lefolytató személy
is tisztában legyen vele, mely kérdést teheWLIHOpVPHO\HWQHP(OĘIRUGXOKDWXJ\DQLV
KRJ\ D] HOMiUiVEDQ VLNHUWHOHQO UpV]W YHYĘ
PXQNDYiOODOyPLQWHJ\ERVV]~EyOEHDGYiQ\nyal fordult a hatóságokhoz, kérve a felvételi eljárás jogellenességének megállapítását,
jóllehet a kérdés feltevése mögött nem állt
MRJVpUWĘV]iQGpN
A felvételi eljárások során a munkavállalók személyiségi jogait érvényesíteni
NHOO WHKiW (]HNHW D MRJRNDW HOVĘGOHJHVHQ D
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

pYL;;7|UYpQ\EHQ DWRYiEELDNEDQ
$ONRWPiQ\ WDOiOKDWMXNPHJ$]$ONRWPiQ\
  EHNH]GpVH±PLQWDWRYiEELDODSMRgok anyajogát – védeni rendeli az élethez és
az emberi méltósághoz való jogot. Az emberi méltóságból fakadó jog az Alkotmány
  EHNH]GpVpEHQU|J]tWHWWV]HPpO\HV
adatok védelméhez való jog – amely a tágabb határokkal bíró magánszféra védelméhez való jog részét is képezi 2±LOOHWĘOHJD]
HJ\pQ D]RQ MRJD KRJ\ HJ\HQOĘ PpOWyViJ~
személyként élhessen. Ez utóbbiból fakaGyDONRWPiQ\RVFpOD$EDQU|J]tWHWW
negatív diszkrimináció tilalma. Ezeknek a
jogoknak az érvényesítését törvényi szinten
DV]HPpO\HVDGDWRNYpGHOPpUĘOpVDN|]pUGHNĦ DGDWRN Q\LOYiQRVViJiUyO V]yOy 
pYL /;,,, W|UYpQ\EHQ D WRYiEELDNEDQ
$YWY YDODPLQWD]HJ\HQOĘEiQiVPyGUyOpV
D] HVpO\HJ\HQOĘVpJ HOĘPR]GtWiViUyO V]yOy
pYL&;;9W|UYpQ\EHQ DWRYiEELDNEDQ(ENWY WDOiOMXNPHJ
Mindkét törvény hatálya kiterjed a munNDJ\LIHOYpWHOLHOMiUiVRNUDD]RQEDQD]RNDW
tételesen nem szabályozzák, csupán eseti
jelleggel állapíthatók meg, hogy az adott aktus megfelel-e az általános törvényi tényállásoknak, avagy sem. Ezért a továbbiakban
a felvételi eljárással kapcsolatosan leggyakUDEEDQ IHOPHUOĘ NpUGpVHNUH NHUHVQN YiODV]RNDWD]DGDWYpGHOPLEL]WRVLOOHWĘOHJD]
(J\HQOĘ %iQiVPyG +DWyViJ J\DNRUODWiEDQ
IHOOHOKHWĘMRJHVHWHNWNUpEHQ

+HJHGĖV%XOFVÔD]DGDWYÃGHOPLEL]WRVPXQNDW»UVD

/»VGD]DGDWYÃGHOPLEL]WRV$V]DM»QO»V»WD]»OO»VKLUGHWÃVHNNHOYDODPLQWDPDJ»QPXQNDNÐ]
YHWÇWĈNWHYÃNHQ\VÃJÃYHONDSFVRODWRVDGDWNH]HOÃVHNUĈO

+DE»UD]$ONRWP»Q\DPDJ»QV]IÃUDYÃGHOPÃKH]YDOÍMRJRWWÃWHOHVHQQHPV]DE»O\R]]DXJ\DQDNNRUD]$ONRW
P»Q\EÇUÍV»JMRJJ\DNRUODW»EDQD]HPEHULPÃOWÍV»JUÃV]HNÃQWGHILQL»OMDD]W  ,; $%+ 
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$]LUQ\DG°MRJV]DEO\RN
$0XQND7|UYpQ\N|Q\YpUĘOV]yOypYL
;;,,W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ0W 
a értelmében a munkavállalótól csak olyan
nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltéVHNpUKHWĘLOOHWYHYHOHV]HPEHQFVDNRO\DQ
alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely
személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges
WiMpNR]WDWiVWQ\~MWKDW7LORVDPXQNDYiOODOyW
terhesség megállapítására irányuló vizsgáODW HOYpJ]pVpUH LOOHWYH HUUĘO V]yOy LJD]ROiV
bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a
munkaköri alkalmasság vizsgálata és véOHPpQ\H]pVH N|UpEHQ MRJV]DEiO\ HOĘtUiVD
DODSMiQNHUOVRU
Az ismertetett rendelkezés hatálya vitaWRWW (J\UpV]W pUWHOPH]KHWĘ ~J\ KRJ\ PLvel az Mt. a munkaviszonnyal kapcsolatos
kérdéseket szabályozza, a rendelkezéseit a
felvételi eljárásra nem lehet alkalmazni, teNLQWHWWHO DUUD KRJ\ HEEHQ D] LGĘSRQWEDQ D
munkaviszony még nem – vagy egyáltalán
nem – jött létre. E jogértelmezés alapján a
IHOYpWHOLHOMiUiVUDD3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YUĘOV]yOypYL,9W|UYpQ\V]HPpO\LVpJL
MRJYpGHOHPUĘOV]yOy UHQGHONH]pVHLW 
 LOOHWĘOHJDNpVĘEELHNEHQWiUJ\DOW$YWYpV
Ebktv. rendelkezésit kell alkalmazni.
(WWĘO HOWpUĘ iOOiVSRQW V]HULQW D]RQEDQ D]
0W  iW NLWHUMHV]WĘHQ NHOO pUWHOPH]QL
A törvény ugyanis egy olyan eljárást szaEiO\R]DPHO\D]LGĘEHQD]WN|YHWĘPXQNDYLV]RQ\ OpWUHKR]iViKR] V]NVpJHV 6]LQWpQ
ezt az álláspontot támasztja alá a Polgári
SHUUHQGWDUWiVUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\
    EHNH]GpVH PHO\QHN pUWHOPpEHQ
a munkavállaló és a munkáltató között, a

munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban
OpYĘ MRJUD DODStWRWW LJpQ\ ± tJ\ SpOGiXO D
MRJYLV]RQ\ OpWHVtWpVpW PHJHOĘ]Ę HOMiUiV
±DPXQNDJ\LSHUEHQLVpUYpQ\HVtWKHWĘ$
PXQNDJ\LIHOYpWHOLHOMiUiVWHKiWHJ\RO\DQ
D PXQNDYLV]RQ\W PHJHOĘ]Ę LQWp]PpQ\
PHO\UHLQGRNROWD]0WKDWiO\iWNLWHUMHV]WHQLNO|Q|VHQDPXQNDYiOODOyMRJDLQDN
védelmére tekintettel.
$]$YWY     EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ
V]HPpO\HV DGDW DNNRU NH]HOKHWĘ KD DKKR]
az érintett személy hozzájárult, vagy ha azt
törvény elrendelte. Az Avtv. 2. § 1. pontja
értelmében személyes adat a bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. Az Avtv.
   SRQWMD D NO|QOHJHV YDJ\ V]HQ]LWtY
személyes adat fogalmát határozza meg ,
amelynek kezeléséhez törvényi rendelkezés
hiányában csak az érintett írásos hozzájárulása adhat jogalapot. A személyes adatok kezelése során alkalmazni kell a célhoz kötött
adatkezelés elvét, amelynek értelmében csak
jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
pUGHNpEHQOHKHWD]WNH]HOQL&VDNRO\DQV]HPpO\HVDGDWNH]HOKHWĘDPHO\D]DGDWNH]HOpV
céljának megvalósulásához elengedhetetlen
és alkalmas, továbbá csak annak megvalósulásának idejéig. A felvételi eljárás során
megismert adatokat az Avtv. 10. §-a értelmében védeni kell attól, hogy jogosulatlan szePpO\HNPHJLVPHUMpNLOOHWĘOHJKRJ\UpV]EHQ
YDJ\HJpV]EHQPHJVHPPLVOMHQHN
$] (ENWY   G  SRQWMD pUWHOPpEHQ D]
HJ\HQOĘEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pWD]DGRWWMRJviszony tekintetében köteles megtartani a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony 4, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre

.ÖOÐQOHJHVV]HPÃO\HVDGDWDIDMLQHP]HWLHWQLNDLNLVHEEVÃJKH]WDUWR]»VUDSROLWLNDLYÃOHPÃQ\UHS»UW»OO»VUDYDO
O»VRVYDJ\P»VYLO»JQÃ]HWLPHJJ\Ĉ]ĈGÃVUHÃUGHNNÃSYLVHOHWLWDJV»JUDHJÃV]VÃJL»OODSRWUDNÍURVV]HQYHGÃO\UH
V]H[X»OLVÃOHWUHYRQDWNR]ÍYDODPLQWEĖQÖJ\LV]HPÃO\HVDGDW

 $] (ENWY   D  SRQW ÃUWHOPÃEHQ IRJODONR]WDW»VL MRJYLV]RQ\QDN PLQĈVÖO D PXQNDYLV]RQ\ D NÐ]V]ROJ»ODWL
MRJYLV]RQ\DNÐ]DONDOPD]RWWLMRJYLV]RQ\DEÇUÍV»JLV]ROJ»ODWLYLV]RQ\D]LJD]V»JÖJ\LDONDOPD]RWWDNV]ROJ»ODWL
MRJYLV]RQ\DD]ÖJ\ÃV]VÃJLV]ROJ»ODWLMRJYLV]RQ\DKLYDW»VRVÃVV]HU]ĈGÃVHVV]ROJ»ODWLMRJYLV]RQ\DKLYDW»VRV
QHYHOĈV]ÖOĈLMRJYLV]RQ\
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irányuló egyéb jogviszony 5, illetve az ezekNHO N|]YHWOHQO |VV]HIJJĘ MRJYLV]RQ\RN
tekintetében. Az Ebktv. 21. §-a értelmében
D]HJ\HQOĘEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNVprelmét jelenti, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen  vagy közvetett 
KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWDONDOPD]NO|Q|VHQDN|YHWNH]ĘUHQGHONH]pVHNPHJKDtározásakor, valamint azok alkalmazásakor:
• D PXQNiKR] YDOy KR]]iMXWiVEDQ NO|nösen nyilvános álláshirdetésekben, a
munkára való felvételben, az alkalmazási
feltételekben,
• a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony léWHVtWpVpW PHJHOĘ]Ę D]W HOĘVHJtWĘ HOMiUiVVDO|VV]HIJJĘUHQGHONH]pVHNEHQ
%iUPHO\ PXQNiOWDWy PHQWHVOKHW D IHOHOĘVVpJDOyODD SRQWMDDODSMiQDPHO\QHN pUWHOPpEHQ D] iOOiVLQWHUM~Q HOKDQJ]RWW
NpUGpVQHPVpUWLD]HJ\HQOĘEiQiVPyGN|vetelményét, ha az a munka jellege vagy
természete alapján indokolt, és az alkalma]iVQiOV]iPEDYHKHWĘOpQ\HJHVpVMRJV]HUĦ
feltételre vonatkozik.
$KRJ\D](J\HQOĘ%iQiVPyG7DQiFVDGy
7HVWOHW  77 iOOiVIRJODOiVD NLIHMWL
|QPDJiEDQ HJ\ YDJ\ W|EE D] HJ\HQOĘ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pW PHJVpUWĘ NpUGpV
feltevése nem alapozza meg a közvetlen
KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]HWpVW D] FVDN DNkor állapítható meg, ha a munkáltató intéz-

kedése hátrányt okoz. Ez a hátrány lehet a
jogviszony létesítésének elmaradása, illetYH D PXQNiOWDWy UpV]pUĘO |VV]HKDVRQOtWKDWy
KHO\]HWEHQ OpYĘ PXQNDYiOODOyQiO NHGYH]ĘWOHQHEEIHOWpWHOHNDONDOPD]iVD/pQ\HJHV
azonban arra rámutatni, hogy az adatvédelmi követelmények be nem tartása önmagában jogellenes állapotot eredményez, tehát a
MRJVpUWpV PHJiOODStWiViKR] QHP V]NVpJHV
hogy az adatkezelés hátrányt okozzon.

$ IHOY¦WHOL HOMUVRQ DONDOPD]
ható tesztek
$ IHOYpWHOL HOMiUiVRN VRUiQ QHP N|WHOH]Ę D
munkavállalók alkalmasságát érdemben
felmérni, a munkáltatók azonban gyakran
pOQHN H]]HO D OHKHWĘVpJJHO $ PXQNiOWDWyN
DODSYHWĘHQNpWIpOHIHOYpWHOLHOMiUiVRQPpULN
fel a munkavállalók alkalmasságát, egyrészt
írásbeli tesztekkel, másrészt szóbeli elbeszélgetéseken.
Az írásbeli tesztnek egy sajátos fajtája a személyiségteszt. Ezzel az eljárással a
munkáltató olyan adatokat is megismerhet
a munkavállalóról, melyek a munkaviszonyQ\DO QHP KR]KDWyN NDSFVRODWED LOOHWĘOHJ
DPHO\HNUĘOPpJD]pULQWHWWQHNVLQFVHQWXGRPiVD SpOGDHUUHDWHV]WHNEĘONLV]ĦUKHWĘOiWHQVKRPRV]H[XDOLWiV $]LO\HQDGDWRNJ\ĦMWpVHHOOHQWpWHVD]0WiYDOFpOQpONOL
ezért sérti az Avtv. rendelkezéseit, és alapot

$](ENWYE SRQWMDÃUWHOPÃEHQPXQNDYÃJ]ÃVUHLU»Q\XOÍHJ\ÃEMRJYLV]RQ\QDNPLQĈVÖODEHGROJR]ÍLMRJYL
V]RQ\DPXQNDYÃJ]ÃVUHLU»Q\XOÍY»OODONR]»VLÃVPHJEÇ]»VLV]HU]ĈGÃVDODSM»QOÃWUHMÐWWMRJYLV]RQ\DV]DNFVRSRUWL
WDJV»JLYLV]RQ\YDODPLQWDV]ÐYHWNH]HWLWDJV»JLYLV]RQ\QDNWRY»EE»DV]HPÃO\HVNÐ]UHPĖNÐGÃVVHOM»UÍJD]GD
V»JLÃVSROJ»ULMRJLW»UVDV»JLWHYÃNHQ\VÃJQHNDPXQNDYÃJ]ÃVUHLU»Q\XOÍHOHPHL

$](ENWYDÃUWHOPÃEHQNÐ]YHWOHQK»WU»Q\RVPHJNÖOÐQEÐ]WHWÃVQHNPLQĈVÖOD]RO\DQUHQGHONH]ÃVDPHO\
QHNHUHGPÃQ\HNÃQWHJ\V]HPÃO\YDJ\FVRSRUWYDOÍVYDJ\YÃOWQHPHIDMLKRYDWDUWR]»VDEĈUV]ÇQHQHP]HWLVÃJH
QHP]HWLYDJ\HWQLNDLNLVHEEVÃJKH]YDOÍWDUWR]»VDDQ\DQ\HOYHIRJ\DWÃNRVV»JDHJÃV]VÃJL»OODSRWDYDOO»VLYDJ\
YLO»JQÃ]HWLPHJJ\Ĉ]ĈGÃVHSROLWLNDLYDJ\P»VYÃOHPÃQ\HFVDO»GL»OODSRWDDQ\DV»JD WHUKHVVÃJH YDJ\DSDV»
JD V]H[X»OLV LU»Q\XOWV»JD QHPL LGHQWLW»VD ÃOHWNRUD W»UVDGDOPL V]»UPD]»VD YDJ\RQL KHO\]HWH IRJODONR]WDW»VL
MRJYLV]RQ\»QDN YDJ\ PXQNDYÃJ]ÃVUH LU»Q\XOÍ HJ\ÃE MRJYLV]RQ\»QDN UÃV]PXQNDLGĈV MHOOHJH LOOHWYH KDW»UR]RWW
LGĈWDUWDPDÃUGHNNÃSYLVHOHWKH]YDOÍWDUWR]»VDHJ\ÃEKHO\]HWHWXODMGRQV»JDYDJ\MHOOHP]ĈMHPLDWWUÃV]HVÖONHG
YH]ĈWOHQHEEE»Q»VPÍGEDQPLQWDPHO\EHQP»VÐVV]HKDVRQOÇWKDWÍKHO\]HWEHQOHYĈV]HPÃO\YDJ\FVRSRUWUÃV]HVÖO
UÃV]HVÖOWYDJ\UÃV]HVÖOQH

$](ENWYDÃUWHOPÃEHQNÐ]YHWHWWK»WU»Q\RVPHJNÖOÐQEÐ]WHWÃVQHNPLQĈVÖOD]DNÐ]YHWOHQK»WU»Q\RVPHJ
NÖOÐQEÐ]WHWÃVQHNQHPPLQĈVÖOĈO»WV]ÍODJD]HJ\HQOĈE»Q»VPÍGNÐYHWHOPÃQ\ÃQHNPHJIHOHOĈUHQGHONH]ÃVDPHO\
DEDQPHJKDW»UR]RWWWXODMGRQV»JRNNDOUHQGHONH]ĈHJ\HVV]HPÃO\HNHWYDJ\FVRSRUWRNDWOÃQ\HJHVHQQDJ\REE
DU»Q\EDQ K»WU»Q\RVDEE KHO\]HWEH KR] PLQW DPHO\EHQ P»V ÐVV]HKDVRQOÇWKDWÍ KHO\]HWEHQ OÃYĈ V]HPÃO\ YDJ\
FVRSRUWYROWYDQYDJ\OHQQH


52. évfolyam / 3. szám / 2008

47

MUNKAJOG

szolgáltathat a negatív diszkriminációhoz.
$ V]HPpO\LVpJSUR¿O HONpV]tWpVpUH LUiQ\XOy
WHV]WHW FVDN D] D]W NLpUWpNHOĘ V]HPpO\ LVmerheti meg – akit titoktartási kötelezettség
WHUKHO±DPLQĘVtWpVWSHGLJFVDNDNNRUOHKHW
a munkáltató számára továbbítani, ha annak
megismerése után a munkavállaló az adattoYiEEtWiVKR]KR]]iMiUXOW1HPV]NVpJHVD]
pULQWHWWNO|QKR]]iMiUXOiVDKDDWHV]WRO\DQ
HJ\V]HUĦNpUGpVHNUHDGYiODV]WPLQWSpOGiXO D PHJLVPHUW SUR¿O DODSMiQ DONDOPDVH D
PXQNDYiOODOyDEHW|OWHQGĘSRV]WUD$]$YWY
11.§-a értelmében az érintett kérelmére szePpO\HV DGDWDLQDN NH]HOpVpUĘO WiMpNR]WDWQL
NHOO H UHQGHONH]pVEĘO N|YHWNH]ĘHQ SHGLJ
bármilyen alkalmassági tesztet is töltetnek
ki a munkavállalóval, annak értékelését
V]iPiUDKR]]iIpUKHWĘYpNHOOWHQQL . Ennek
megtagadása az érintett személyiségi jogainak megsértését eredményezi.
A fenti eljáráshoz hasonlatos, amikor a
munkavállalótól a felvételi során egy kézzel
írt dokumentumot kérnek, amelyet grafológiai módszerekkel elemeznek ki. Az ilyen
HOMiUiV DNNRU WHNLQWHQGĘ MRJHOOHQHVQHN KD
az érintett nincsen tudtában annak, hogy a
kézzel írt oldalt miért kéri meg a munkálWDWy LOOHWĘOHJ KD D] HOHP]pVW KR]]iMiUXOiVD
QpONOLVPHULPHJDPXQNiOWDWy$]WKRJ\
az érintettet tájékoztatták az adatkezelés
UpV]OHWHLUĘOXWyEE±D]$YWYDDODSMiQ
– a munkáltatónak kell bizonyítania.
A szóbeli elbeszélgetéseken a felvételi eljárást lefolytató személyek gyakran tesznek
fel olyan kérdéseket, amelyeket írásban nem,
ugyanakkor lényeges rámutatni arra, hogy az

ilyen kérdések feltevésével sem lehet a munkavállaló személyiségi jogait megsérteni .
A hazugságvizsgálathoz hasonlít, amikor
szóbeli elbeszélgetésen a munkavállalót egy
DUFHOHP]Ę HV]N|]]HO YL]VJiOMiN $] HV]N|]
használatának a lényege az, hogy a feltett
kérdésekre az érintett nonverbális reakcióit elemzi a rendszer, ezáltal adva róla egy
V]HPpO\LVpJ SUR¿OW $] DGDWYpGHOPL EL]WRV
állásfoglalása értelmében az eszköz használata során nem biztosított az a jog, hogy az
érintett szabadon döntse el, milyen adatokat
DGiWDUHQGV]HUW]HPHOWHWĘV]HPpO\QHN 10.
Az ilyen eszközök alkalmazása az érintettet
az eljárás alanyából annak tárgyává fokozná
le, ezért sérti a személyiségi jogokat.

$UHIHUHQFLNEHV]HU]¦VH
)HOYpWHOL HOMiUiV VRUiQ D MHOHQWNH]Ę V]HPplyek képességeinek egyik legmegbízhatóbb
eszköze a korábbi munkáltatóktól megkért
referenciák beszerzése. Az ilyen megkereVpVHNNHO NDSFVRODWRVDQ D]RQEDQ V]NVpJHV
rámutatni arra, hogy a felvételi eljárást lefolytató személy csak akkor keresheti meg
a volt munkáltatót, ha ehhez az érintett hoz]iMiUXOWLOOHWĘOHJD]FVDNDNNRUDGKDWMDPHJ
D PLQĘVtWpVW KD D KR]]iMiUXOiV PHJOpWpUĘO
PHJJ\Ę]ĘG|WW

$KDW°VJLHUN³OFVLEL]RQ\ªWYQ\
¦VDêIHGGKHWHWOHQV¦JLLJD]ROVé
A munkavállalótól hatósági erkölcsi bizonyítvány 11 a felvételi eljárás során egyrészt

 .LYÃWHOHVHQ WÐUYÃQ\ HOUHQGHOKHWL D]W KRJ\ D PXQNDY»OODOÍYDO NDSFVRODWRVDQ PHJLVPHUW DGDWRNDW V]»P»UD QH
DGM»N»W,O\HQUHQGHONH]ÃVWD]RQEDQFVDND]ÃULQWHWWDODSYHWĈÃUGHNHLrSOO»WHQVWXODMGRQV»JRNUÍOWÐUWÃQĈW»MÃNR]
WDW»VrLOOHWĈOHJD]»OODPEL]WRQV»JDrSO&WÇSXVÔQHP]HWEL]WRQV»JLYL]VJ»ODWHVHWÃQrW»PDV]WKDWDO»

 /»VG D] (J\HQOĈ %»Q»VPÍG +DWÍV»J NDSFVROÍGÍ ÖJ\HL    


/»VGD]DGDWYÃGHOPLEL]WRV.V]»OO»VIRJODO»V»W

$EĖQÖJ\LQ\LOY»QWDUW»VUÍOÃVDKDWÍV»JLHUNÐOFVLEL]RQ\ÇWY»Q\UÍOV]ÍOÍÃYL/;;;9WÐUYÃQ\ DWRY»EEL
DNEDQ%Q\WY DÃUWHOPÃEHQDKDWÍV»JLHUNÐOFVLEL]RQ\ÇWY»Q\DEĖQWHWWHVHNQ\LOY»QWDUW»V»QDNDGDWDLUÍOD
Q\LOY»QWDUW»V NH]HOĈMH »OWDO NL»OOÇWRWW NÐ]RNLUDW $ KDWÍV»JL HUNÐOFVL EL]RQ\ÇWY»Q\ NL»OOÇW»V»W NL]»UÍODJ D] ÃULQWHWW
V]HPÃO\NÃUKHWLÃVWDUWDOPD]]DDNÃUHOPH]ĈWHUPÃV]HWHVV]HPÃO\D]RQRVÇWÍDGDWDLWEÖQWHWOHQVÃJHPHQWHVÇWÃVEHQ
UÃV]HVÖOÃVH WRY»EE» D Y»GHPHOÃV HOKDODV]W»VD HVHWÃQ D dEĖQWHWWHVHN Q\LOY»QWDUW»V»EDQ QHP V]HUHSHOp NÐ]OÃVW
LOOHWĈOHJDEÖQWHWHWWHOĈÃOHWHHVHWÃQD]HJ\HVEÖQWHWÃVHNUHÃVLQWÃ]NHGÃVHNUHYRQDWNR]ÍDGDWRNDW
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DNNRUNpUKHWĘKDD]DGRWWPXQNDN|UEHW|Otésénél azt jogszabály elrendeli 12 LOOHWĘOHJ
amikor ilyen rendelkezés ugyan nincs, de
D]DGRWWPXQNDN|UEHW|OWpVHD]WV]NVpJHVsé teszi. Ez utóbbi esetben lényeges, hogy
mindig az adott munkakört vizsgálva lehet
HOG|QWHQLV]NVpJHVHD]HUN|OFVLEL]RQ\tWYiQ\EHPXWDWiVD.RQNUpWFpOQpONOLDGDWkérés sérti az érintett munkavállaló személyiségi jogait.
$ J\DNRUODWEDQ PHJMHOHQĘ IHGGKHWHWOHQségi igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítványnál szélesebb adatkört magába foglaló
GRNXPHQWXP PHO\ W|EEQ\LUH D EĦQJ\L
nyilvántartásból megkért tájékozatót tartalmazza . A nyilvántartásból csak az érintett
személynek, és a törvényben felhatalmazott
személyeknek adható tájékoztatás. A gyaNRUODWEDQHOĘIRUGXOKRJ\DPXQNiOWDWyQHP
a hatósági erkölcsi bizonyítványt kéri meg,
hanem arra szólítja fel a munkavállalót,
KRJ\ D Q\LOYiQWDUWiVEDQ V]HUHSOĘ DGDWDLUyO
V]yOyWiMpNR]WDWiVWQ\~MWVDEHV]iPiUD
$%QWHWĘ7|UYpQ\N|Q\YUĘOV]yOypYL
,9 W|UYpQ\  DL YDODPLQW D %Q\WY
rendelkezései alapján, amennyiben az elítélt
PHQWHVOW D EQWHWHWW HOĘpOHWKH] IĦ]ĘGĘ KiWUiQ\RNDOyOEQWHWOHQHOĘpOHWĦQHNWHNLQWHQGĘ
a hatósági erkölcsi bizonyítványt pedig ennek
PHJIHOHOĘHQ iOOtWMiN NL V]iPiUD $ EĦQJ\L
nyilvántartásban azonban a Bnytv. rendelke]pVHLQHNPHJIHOHOĘHQHQQpOWRYiEEDW|UYpQ\
iOWDOPHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWLJNH]HOLND]DGDWRNDWËJ\SpOGiXODJRQGDWODQEĦQFVHOHNPpQ\
miatt szabadságvesztésre ítéltek esetében a
mentesítés beálltától számított öt évig.

+DEiUD%Q\WYOHKHWĘYpWHV]LD]WKRJ\D]
pULQWHWWV]HPpO\DEĦQJ\LQ\LOYiQWDUWiVEDQ
V]HUHSOĘ V]HPpO\HV DGDWDLUyO WiMpNR]WDWiVW
kérjen, ennek célja nem az, hogy az érintett
V]HPpO\W ± D EQWHWHWW HOĘpOHWKH] IĦ]ĘGĘ
KiWUiQ\RN DOyOL PHQWHVOpVWĘO IJJHWOHQO
– ilyen formán beszerzett adatokkal a munkáltató átvilágítsa.
$]0WiW¿J\HOHPEHYpYHD]DGDWvédelmi biztos megállapította, hogy az a
munkáltatói szándék, miszerint a munkavállalók erkölcsi alkalmasságát – jogszabályi
IHOKDWDOPD]iV KLiQ\iEDQ ± D EĦQJ\L Q\LOvántartásból, az érintett kérelmére, számára kiállított nyilatkozattal kívánja megállaStWDQL V~O\RVDQ VpUWL D] pULQWHWW V]HPpO\HV
adatok védelméhez való jogát, az érintettet
jogellenesen diszkriminálhatja továbbá ellentétes a hátrányos jogkövetkezmények
DOyOLPHQWHVOpVKH]IĦ]ĘGĘN|]pUGHNNHO

9DO°WODQYODV]WDGKDWHPXQND
vállaló? 14
Az adatvédelmi biztos egy állásfoglalásában
arra a kérdésre adott választ, hogy a munkaYiOODOy±D]0WiEDQIRJODOWHJ\WWPĦködési kötelezettségre alapozva – köteles-e
minden kérdésre választ adni – például egy
QĘ DUUD D NpUGpVUH PLNRU NtYiQ J\HUPHket vállalni – vagy adhat-e a valóságnak
QHP PHJIHOHOĘ YiODV]W LV$ PXQNDYiOODOy
DPHQQ\LEHQHJ\NpUGpVQpO~J\YpOLKRJ\D]
a munkaviszonnyal nem kapcsolatos, vagy
amely a személyiségi jogait indokolatlanul korlátozza vagy sérti, jogosult a kérdés

3ÃOGDHUUHDNÐ]WLV]WYLVHOĈNMRJ»OO»V»UÍOV]ÍOÍÃYL;;,,,WÐUYÃQ\  EHNH]GÃVHPHO\NLPRQGMDKRJ\
NÐ]WLV]WYLVHOĈFVDNEÖQWHWOHQHOĈÃOHWĖV]HPÃO\OHKHW(QQÃOLVPDJDVDEENÐYHWHOPÃQ\V]LQWIHO»OOÇW»V»WWHV]LOHKHWĈYÃD
QHP]HWEL]WRQV»JLV]ROJ»ODWRNUÍOV]ÍOÍÃYL&;;97ÐUYÃQ\  EHNH]GÃVHPHO\QHNÃUWHOPÃEHQKLYDW»
VRVV]ROJ»ODWLMRJYLV]RQ\D]]DODFVHOHNYĈNÃSHV»OODQGÍEHOIÐOGLODNÍKHOO\HOUHQGHONH]ĈEÖQWHWOHQHOĈÃOHWĖPDJ\DU
»OODPSROJ»UUDOOÃWHVÇWKHWĈDNLUHQGHONH]LNDV]ROJ»ODWLEHRV]W»V»KR]HOĈÇUWLVNRODLYÃJ]HWWVÃJLÃVV]DNNÃSHVÇWÃVL
HJÃV]VÃJÖJ\LSV]LFKROÍJLDLÃVIL]LNDLDONDOPDVV»JLIHOWÃWHOHNNHOPHJIHOHODPLQLV]WHU»OWDOPHJKDW»UR]RWWWRY»EEL
NÐYHWHOPÃQ\HNQHNYDODPLQWKR]]»M»UXODV]ROJ»ODWLMRJYLV]RQ\OÃWHVÇWÃVHÃVIHQQWDUW»VDFÃOM»EÍOOHIRO\WDWDQGÍEL]
WRQV»JLHOOHQĈU]ÃVKH]ÃVD]HOOHQĈU]ÃVNRFN»]DWLWÃQ\H]ĈWQHPW»UIHO

$%Q\WYDÃUWHOPÃEHQDEĖQÖJ\LQ\LOY»QWDUW»VRO\DQNÐ]KLWHOĖKDWÍV»JLQ\LOY»QWDUW»VDPHO\DEĖQWHWWHVHN
DNÃQ\V]HULQWÃ]NHGÃVDODWW»OOÍNDEÖQWHWĈHOM»U»VDODWW»OOÍND]XMMÃVWHQ\ÃUOHQ\RPDWRNDIÃQ\NÃSHNYDODPLQWD
'16SURILORNHJ\P»VWÍOHONÖOÐQÖOWQ\LOY»QWDUW»VDLEÍO»OO

(NÃUGÃVUĈOO»VGWRY»EE»5Ô]V0ROQ»U.ULV]WLQD$]HJ\HQOĈE»Q»VPÍGÃUYÃQ\HVÖOÃVHDPXQNDV]HU]ĈGÃVPHJ
NÐWÃVHHOĈWWrD]HJÃV]VÃJL»OODSRW0XQNDÖJ\L6]HPOHV]»PS
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HUHGPpQ\HNpSSHQ OpWUHM|YĘ DGDWNH]HOpV
célját megismerni, erre irányuló kérdéssel a
felvételi eljárást lefolytató személyhez fordulni. Jóllehet, a felvételi eljárást lefolytató
személy a munkavállalóval szemben gazGDViJL HUĘSR]tFLyEDQ YDQ H] D]RQEDQ QHP
szolgálhat jogalapul arra, hogy az érintett joJiWPHJVpUWVHVRO\DQMHOOHJĦNpUGpVWWHJ\HQ
fel, amelynek eredményeképpen törvényes
FpOQpONOLDGDWNH]HOpVM|QQHOpWUH
$ PXQNDYiOODOy D PHJIHOHOĘ FpOODO QHP
UHQGHONH]ĘDGDWNH]HOpVWHUHGPpQ\H]ĘNpUGpVre a választ az Avtv. rendelkezései alapján jogosult megtagadni, ezt pedig a Mt. alapelvei
D]0WDWNUpEHQV]LQWpQPHJHUĘVtWLN
Arra a kérdésre, hogy ha a munkavállaló
D V]HPpO\LVpJL MRJDLW VpUWĘ NpUGpVUH QHP D
YDOyViJQDNPHJIHOHOĘYiODV]WDGDNNRUYHOH
szemben alkalmazható-e szankció, az érintett személyiségi jogainak védelme oldaláról
DN|YHWNH]ĘYiODV]DGKDWy7HNLQWHWWHODUUD
hogy a munkavállaló ezen eljárása nem sérti
DIHOHNN|]|WWIHQQiOOyHJ\WWPĦN|GpVLN|telezettséget – hiszen a munkáltató jogilag
YpGHWWpUGHNHLD]LO\HQMHOOHJĦNpUGpVWQHP

indokolják – vagy más munkajogi magatartási szabályt, a válasz nem. Az Mt. alapelveit, valamint az érintett más törvényekben védett személyiségi jogait a munkáltatónak az
a kérdése sérti, amely az érintett adatainak
FpOQpONOLDGDWNH]HOpVpWFpOR]]DPHJ15.

0HGGLJ OHKHW NH]HOQL D IHOY¦WHOL
VRUQPHJLVPHUWDGDWRNDW
$PXQNDYiOODOyiOWDOEHQ\~MWRWWLOOHWĘOHJD
felvételi eljárás során keletkezett dokumentumokat a munkáltató jogai és kötelezettségei
pUYpQ\HVtWpVpKH] V]NVpJHV LGHLJ NH]HOKHWL
DPXQNiOWDWy9pJH]HWOV]NVpJHVIHOKtYQL
D ¿J\HOPHW DUUD KRJ\ KD D SiO\i]DWUD EHQ\~MWRWWGRNXPHQWiFLyUDDQQDNOH]iUXOWiYDO
DWRYiEELDNEDQPiUQLQFVV]NVpJDSiO\i]DWRQ UpV]WYHYĘW Q\LODWNR]WDWQL NHOO KRJ\
vissza kívánja-e kapni, vagy a munkáltató
megsemmisítheti azokat. Amennyiben a
PXQNiOWDWy D] pULQWHWW KR]]iMiUXOiVD QpONO
semmisíti meg a személyes adatait tartalmazó dokumentumokat akkor sérti az érintett
személyes adatok védelméhez való jogát.

/»VGD]DGDWYÃGHOPLEL]WRV$V]»OO»VIRJODO»V»W
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