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AZ „ÓZDI KAMERA-ÜGY”  

A NAIH 2015/3355/5/H HATÁROZATÁNAK TÜKRÉBEN 

 

THE "OZD CAMERA CASE"  

IN THE LIGHT OF DECISION 2015/3355/5 /H 

 

Szabó Bernadett 

 

 

„Megtörtént dolgokat semmi esetre sem lehet    

 letagadni. Ezeket ki lehet nyomozni, kínzással     ki 

lehet csikarni az emberből. De ha a cél nem     az életben 

maradás, hanem hogy ember     maradj, végül is mit számít 

az ilyesmi? Az      érzéseidet nem változtathatják meg. 

Hiszen      magad sem tudod megváltoztatni őket, még 

     ha akarnád is. A legapróbb részletekig  

    felfedhetnek mindent, amit tettél, mondtál   

   vagy gondoltál; a szíved belseje azonban,    

  amelynek működése még önmagad számára    

 is rejtély, bevehetetlen.” 

            

      (George Orwell) 

 

 

Abstract 

 

My study seeks to find out whether it is possible to monitor employees by the employer. This 

is not forbidden, but not generally applicable.  I will present all this through a case that has 

happened. This case received strong media coverage. In my opinion, it is interesting because 

the lawfulness of observing a worker from several areas of law can be examined. Privacy should 

be highlighted here. 
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Bevezetés 

 

George Orwell brit író híressé vált utópiájában, az 1984-ben egy mindenek felett álló lény - a 

Big Brother, azaz a Nagy Testvér – figyel minden lakost és kontrollálja tevékenységüket, amely 

nem felel meg a társadalom mesterkélt totalitárius szabályrendszerének. 

A regény 1949. június 08. napján jelent meg, a kötet nyomasztó jövőt fest le. 

Megállapíthatjuk, hogy az ott felvázolt társadalmi-és életviszonyok napjaink valóságára 

kísértetiesen hasonlítanak. „Big Brother is watching you (A Nagy Testvér figyel téged)” - 

hangzik el sokszor a kötetből diadalútjára indult kifejezés. 
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Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy az ún. „ózdi kamera-ügy” kapcsán ki is 

lehet vajon a Nagy Testvér, ki(k) az(ok) pontosan, aki(ke)t figyel és ezen tevékenységét milyen 

eszközökkel kívánja megtenni. A legfontosabb kérdés vizsgálódásom során az, hogy a 

megfigyelésre jogi felhatalmazással rendelkezik-e: ha igen, az milyen széles körű; ha nem, mi 

ennek az indoka. 

Témaválasztásom indoka kifejezetten személyes: ózdi lakos vagyok. Ózd város Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében található, az Ózdi járás központja, Miskolc után a megye 

legnépesebb települése, lakosságszáma 2018-ban 32.564 fő volt. 

Ma a település lakosságának 93%-a magyar, míg 7%-a cigány nemzetiségűnek vallja 

magát. Egyes vélemények szerint azonban számuk akár a 13.000 főt is elérheti, amely a 37%-

os aránynak felel meg.1 

Jellemzően az ő esetükben az ún. „akkumulált kezdőtőke” (ilyen például a befejezett 

általános iskola, esetleg valamilyen szakképesítés, egy háztartásra eső minimális 

foglalkoztatottsági szint, illetve végül, de nem utolsósorban a munkaerőpiac minimális 

fogadókészsége) adott küszöbértéke alatt az alulfoglalkoztatottság mértéke sajnos nem 

csökken, hanem növekszik, hatványozottan termelődik újra. 

Számukra a közmunka kínálkozik gyakorlatilag egyedüli olyan lehetőségként, amely össze 

tudja kapcsolni őket a munka világával, azzal, amelyet – mind a munkáltatói, mind a 

munkavállalói oldalon – szigorú szabályok uralnak. 

Az „ózdi kamera-ügyet” azért tartom vizsgálatra érdemesnek, mert ékes példája annak, 

amikor is a munkavállalói és a munkáltatói oldalt védő jogszabályok közötti ellentét oly 

nagymértékben feszül, hogy egyfajta „külső beavatkozást” igényel – ez jelen esetben pedig nem 

más, mint a NAIH 2015/3355/5. sz. határozata. 

 

 

2. Elméleti alapvetés 

 

A 2012. július 1. napján hatályba lépett Munka Törvénykönyve (Mt.) kötelezettségként írja elő 

a munkavállaló számára a munkáltató számára történő rendelkezésre állást, továbbá azt, hogy 

munkáját az alapvető gondossággal és tőle elvárható szakértelemmel végezze. 

Ennek betartása érdekében lehetővé teszi a törvény a munkáltató számára, hogy a 

munkavállalót ellenőrizze a munkaviszonnyal összefüggésben tanúsított magatartása körében, 

amely szükségszerűen és értelemszerűen természetesen a személyes adatok2 kezelését3 is maga 

után vonja. 

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a munkáltatói ellenőrzés minden esetben akkor 

tekinthető jogszerűnek, amennyiben az munkaviszonnyal összefüggésben közvetlenül 

felmerülő ok miatt feltétlenül szükséges. 

Az Mt. 11.§ (2) bekezdése előírja, hogy a munkáltató előzetesen köteles tájékoztatni a 

munkavállalókat azokról a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, melyek a munkavállaló 

ellenőrzésére szolgálnak. Célszerű ezt egy általános adatvédelmi tájékoztató részévé tenni. 

 
1https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zd#cite_note-12 (2019.07.31.) 
2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: 

Infotv.) 3. § 2. pontja:szerint személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 
3 Infotv. 3. § 10. pontja szerint: adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 

jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ózd#cite_note-12
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Ebben be kell mutatni az adatkezelés jogalapját (jogos érdek), a tárolás helyét és időtartamát, 

az adatbiztonsági intézkedéseket, az adatok megismerésére jogosultak körét, a visszanézés és a 

felhasználás szabályait, valamint, hogy a munkavállalókat milyen jogok, jogorvoslati 

lehetőségek illetik meg.  

A tájékoztatásnak minden egyes kamera vonatkozásában eleget kell tennie a tájékoztatási 

követelménynek, nem jogszerű így az általános tájékoztatás (a munkáltató kamerás 

megfigyelést alkalmaz), illetve a rejtett kamera használata.  

Fontos kihangsúlyozni azonban, hogy a megfigyelés során alkalmazott módszerek és 

eszközök nem eredményezhetik az emberi méltóság megsértését, ebben a körben kiemelendő 

továbbá az is, hogy a munkavállaló magánélete nem vonható a munkáltató általi ellenőrzés alá. 

Nagyon lényeges, hogy öltözőkben, mellékhelyiségekben és zuhanyzókban semmiféle 

megfigyelési eszköz nem alkalmazható!  

Az EU Adatvédelmi Munkacsoport 6/2014.sz. ajánlása szerint ugyanis ez a módszer 

aránytalanul és szükségtelenül sérti a magánéletet még abban az esetben is, amennyiben 

találnánk egy jogos munkáltatói érdeket. Az adatok gyűjtése és feldolgozása ugyanis nem lehet 

szükségtelenül széles körű. Ez azt jelenti, hogy a kamera látóterülete a céljával összhangban 

álló területre irányulhat, és a munkáltatónak a kamerarendszer alkalmazásáról szóló 

tájékoztatójában pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen célból helyezte el, mely területen és 

mire irányul a kamera látószöge. 

Amennyiben fenti, a jogszabályban megfogalmazott körülmények teljesülnek a munkáltató 

oldaláról, az általa végzett adatkezelés jogszerűnek tekinthető akkor, ha betartja a célhoz kötött 

és tisztességes adatkezelés elvét.4 

Az elkészült felvételek tárolási idejével kapcsolatban a személy-és vagyonvédelmi 

tevékenységről szóló, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2015.évi 

CXXXIII. tv. (továbbiakban: Szvtv.) 31. §-át kell megemlítenünk, amely rendelkezés 2019. 

április 25. napjáig volt hatályban. 

Témánk szempontjából nem elhanyagolható a testkamerák alkalmazhatóságának kérdése 

sem, amelyre nézve a NAIH állásfoglalása ad számunkra némi támpontot. 5 

Eszerint: 

⎯ nem látszanak azok a garanciák, amelyek biztosítanák a felvételek megfelelő 

kezelését,  

⎯ az alkalmazott megoldás túlságosan beavatkozik a munkavállaló intim szférájába, 

túlságosan korlátozza a magánélet szabadságát,  
⎯ az adatkezelés valószínűleg a szükségesség elvébe ütközik.  

 

Mindebből levonható tehát az a következtetés, hogy a testkamerák használata nem 

feltétlenül tekinthető jogszerűnek. 

Bár a dolgozat gerincét képező NAIH határozat megszületésekor még nem létezett, de a 

teljesség kedvéért mindenképpen meg kell említenem az Európai Unió általános adatvédelmi 

rendeletét, a 2018. március 25-én hatályba lépett GDPR-t (General Data Protection Regulation, 

2016/679/EU). Teszem mindezt azért, mert számos lényegi változást vezetett be a kamerával 

történő megfigyelés magyarországi szabályozásába.  

 
4 Infotv. 4. § (1) Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Vö. Mt. 

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.  
5 https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH_2018-865.pdf (2019.07.31.) 

https://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH_2018-865.pdf
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Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges szükséges 

törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvényt (ú.n. „salátatörvény”) 2019.04.11-én 

hirdették ki a Magyar Közlönyben. A kihirdetést követő 15. napon, azaz 2019. április 26. napján 

hatályba lépett módosítások alapvető célkitűzése a GDPR végrehajtásához szükséges 

koherencia biztosítása számos jogterületen, érintve így a munka világát is. 

Lényegi változásként tekinthető, hogy míg korábban a fentebb hivatkozott jogszabály 

(Szvtv. 31. §) három munkanapban, illetve különleges esetekben 30, illetve 60 napban 

maximalizálta azt az időszakot, amíg a kamera által felvett anyagot tárolni lehet. Az új európai 

rendelettel harmonizáló szabály szerint ezt a határidőt eltörölték. Ehelyett ésszerű, indokolt 

időtartamot határozott meg a jogalkotó. 

Korábban a kamerás megfigyelés jogalapja a hozzájárulás volt, amikor a megfigyelt 

területre a táblát érzékelve valaki belépett, akkor ráutaló magatartást tanúsított. Most már más 

alapokra helyezik mindezt, így nem ráutaló magatartás, hanem a jogos érdek az alap arra, hogy 

megfigyelést végezzen valaki. 

Ez a fogalom tulajdonképpen a GDPR 6.cikkének feleltethető meg, amely az adatkezelés 

jogszerűségéről az alábbiakban rendelkezik. 

Vajon mit is jelent ez a gyakorlatban? Véleményem szerint nem mást, mint azt, hogy az 

adatkezelőnek (jelen esetben a munkáltatónak) legyen egy jogos érdeke, aminek az 

érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.. A jogos érdek lehet egészen specifikusan is 

megfogalmazott is (gondolok itt a  munkavállalók megfigyelésére). 

Ahogyan az a fentiekből is kitűnik és azt az Európai Unió Adatvédelmi Munkacsoportja 

6/2014. sz. véleményében is kifejti, az adatkezelőnek (esetünkben a munkáltatónak) egy 

háromlépcsős tesztet kell végrehajtania.  

Az érdekmérlegelési teszt keretében  

1) azonosítja az adatkezelő jogos érdekét,  

2) megállapítja az érintett érdekét/alapjogát, 

3) súlyozza a két ellenpontot és megállapítja, hogy kezelhet-e az érdekmérlegelés eredménye 

alapján személyes adatot.  

Az érdekmérlegelést az adott adatkezelésre kell szabni és mindig körültekintően eljárni. 

 

 

3. Az „ózdi kamera-ügyet” érintő egyes vizsgálati szempontok bemutatása 

 

Az általános elméleti alapvetés után dolgozatom következő részében azon adatvédelmi és egyéb 

jogszabályokat kívánom érintőlegesen bemutatni, amelyek mentén a NAIH határozatát 

vizsgálni kívánom az ózdi kamera-ügy tükrében. 

Lévén, hogy az ózdi kamera-ügy alfája és omegája Ózd Város Önkormányzatának 64/2015 

(IV. 9.) sz. határozata, így kiemelten fontosnak gondolom annak formai szempontból történő 

vizsgálatát, hogy az a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.), 

illetőleg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. előírásainak megfelel-e. 

Ezek után kívánok rátérni annak elemzésére, hogy a fentebb hivatkozott önkormányzati 

rendeletre „reagáló” NAIH határozat  

⎯ Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), 

⎯ a Munka Törvénykönyve (2012. évi I.tv.), 

⎯ és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi 

CXII. tv.)  

törvények tekintetében – saját olvasatomban – hogyan értékelhető. 
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3.1. Az önkormányzati határozat javaslatának bemutatása 

 

A konkrét eset teljes körű vizsgálatához vissza kell pillantanunk a 2015-ös év történéseire. 

Április 9-ét írunk, rendkívüli képviselő testületi ülést tart a képviselő-testület, ahol javaslat 

születik önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adására, amelynek 

előterjesztője Ózd Város Polgármestere, előkészítője pedig a Polgármesteri Hivatal 

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya. 

A javaslat jogszabályi indokolása pedig Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) rendeletének 5. § (1) 

bekezdés b) pontjának bb) alpontja, amely alkalmanként 500 ezer Ft-os értékhatárig 

felhatalmazást adott a polgármester részére arra nézve, hogy átcsoportosítást eszközöljön a 

helyi önkormányzat kiemelt költségvetési előirányzatai között, aki élve ezzel, 500 Ft 

átcsoportosítását kezdeményezte videokamerák, egyéb kamerák, az azokhoz kapcsolódó 

szükséges memóriakártyák és kereső távcsövek beszerzésére, amelyek beszerzése az alábbiak 

szerint történne meg: 

 

Megnevezés Mennyiség 

 (db) 

Bruttó érték 

(Ft/db) 

Bruttó érték 

összesen  

(Ft) 

HD szemüveg kamera 2 18.000 36.000 

16 GB Micro SDHC memóriakártya Kingston-

class 4+1 adapter 

2 3.024 6.048 

Samsung HMXF90WP/EDC Video Kamera 6 40.500 243.000 

32 GB Micro SDHC memóriakártya 

Kingston-class 4+1 adapter 

6 6.184 37.104 

Yukon Futurus 10x50 WA keresőtávcső 3 21.590 64.770 

ÖSSZESEN   386.922 Ft 

 

A javaslat indokolása szerint a beszerzett eszközöket a Közterület-Felügyelet (későbbi Ózd 

Városi Rendészet – a szerző megjegyzése), illetve a Startprogram Iroda részére kéri a 

polgármester biztosítani arra figyelemmel, hogy számos esetben érte támadás a közterület-

felügyelőket az intézkedésüket nagyobb számban figyelemmel kísérő lakosok közül, különösen 

az illegális áramvételezőkkel és a fatolvajokkal szembeni eljárások alkalmával. Amennyiben az 

intézkedés(ek)ről audiovizuális felvétel készülne, úgy az esetleges jogviták során a felvételek 

elemzését követően könnyen el lehetne dönteni, hogy ki szegett szabályt – a közterület-

felügyelő vagy az állampolgár. 

A beszerzett távcsövek ugyancsak a Közterület-Felügyelet használatába kerülnének azzal 

a szándékkal, hogy alkalmazásukkal fokozott hatékonysággal tudnák kiszűrni a közterületen 

jelen lévő szabály-és jogsértőket, figyelemmel arra, hogy helyi szintű elszaporodottságuk ezt 

mindenképpen indokolja. 

 

A Startprogram Iroda esetében a kamerák azt a célt szolgálnák a javaslat indokolása szerint, 

hogy alkalmazásukkal dokumentálhatóvá válik a pályázat eredményessége és az elvégzett 

munka minősége, továbbá nyomon követhető az is, hogy a folyamatban lévő munkák a 

pályázatban meghatározott ütem szerint haladnak-e, illetve szükség van-e esetleges 
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beavatkozásra. Az eszközök nagy segítséget jelenthetnek akár a munkafegyelem biztosításában, 

akár a teljesítés minőségének kérdésében. 

 

3.2. Ózd Város Önkormányzata 64/2015. (IV.09.) sz. alatti határozatának keletkezése 
 

A fent említett, 2015. április 09. napján megtartott Ózd Város Önkormányzatának rendkívüli 

képviselő-testületi ülésének második napirendi pontja az arról készült jegyzőkönyv tanúsága 

szerint a korábban részletezett eszközök önkormányzati eszközök kezelésbe, használatba adása. 

Megállapítható, hogy parázs vitát váltott ki a képviselők között a napirendi pont 

megtárgyalása. Ellenzéki oldalról határozottan támadják a javaslat indokoltságát, de főként 

annak jogszabályi megalapozottságát: 

O.Cs. képviselő: „Az egyik bizottsági tag, aki jogi végzettségű, nagy, tapasztalattal 

rendelkezik, elmondta, hogy nem ért egyet a lesből, zugból megfigyeléssel, mert ez méltatlan a 

munkáltatóhoz és a munkavállalóhoz is.” 

V.Z. képviselő: „...sajnos az az irány rossz, ami a világban zajlik, hogy mindenkit meg kell 

figyelni.” 

M.P., az Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség elnöke: „Gondolják végig, esetleg nem lesz-e 

rossz ízű országos média visszhangja annak, hogy egy Jobbikos városvezetés a közmunkásokat 

ily módon készteti munkára.” 

A szavazásban 13 képviselő vett részt, a határozat -a fentebb részletezett javaslat 

tartalmával egyezően - 7 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett került elfogadásra, 64/2015. 

(IV.09). szám alatt. 

 

3.3. Az önkormányzati határozat visszhangja a médiában 

 

A médiavisszhang nem váratott sokáig magára, a hírt gyakorlatilag azonnal felkapta az 

elektronikus és a nyomtatott sajtó. A reakciók voltaképpen vegyesnek voltak mondhatóak: a 

kormánypárti érdekeltségű sajtóorgánumok természetesen pálcát törtek a Jobbikos 

polgármester vezette testület határozata fölött, míg az ellenzéki média helyeselte a döntést. 

Szemezgessünk ezekből néhányat: 

„Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője egy más témájú csütörtöki sajtótájékoztatón kérdésre 

“kézivezérelt pártkatonának” nevezte Péterfalvi Attilát és úgy értékelt: a kamerakérdés eldőlt 

azzal, hogy mennyi kiosztott szerszám, eszköz eltűnik a munka során. Állnak minden vizsgálat 

elé – jelezte a szóvivő, aki helyesnek tartja Janiczak Dávid döntését.”6 

„A szálasista reformkísérlet után itt a mikro-orwelli. Lassan ki kéne találni, hogy vetünk 

véget az önkormányzati ámokfutásoknak.”7 

 

Részben a sajtó „áldásos” közreműködése, részben állampolgári bejelentések vezettek oda, 

hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az üggyel kapcsolatban 2015. 

május 20. napján hivatalból adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról döntött. 

 

 
6https://boon.hu/helyi-kozelet/ozdi-polgarmester-nem-a-kozmunkast-hanem-a-munkajat-figyeljuk-2997904/ 

(2019. október 11.) 
7https://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20150514_Erpatak_utan_itt_az_ozdi_modell (2019. 10. 11.) 

https://boon.hu/helyi-kozelet/ozdi-polgarmester-nem-a-kozmunkast-hanem-a-munkajat-figyeljuk-2997904/
https://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20150514_Erpatak_utan_itt_az_ozdi_modell
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4. A NAIH eljárása 

 

4.1. A NAIH 2015/3355/5. sz. határozatának bemutatása formai szempontból 

 

A Budapesten, 2015. július 08. napján kelt határozat rendelkező része az alábbiakat tartalmazza: 

(1) A közfoglalkoztatott munkavállalókról a munkaidejük beosztásának, a munka intenzitásának 

és minőségének ellenőrzése és serkentése céljából ne készítsen kép- illetve hangfelvételt. A 

munkaközi szünetekben a munkavállalókról szintén ne készítsen kép- illetve hangfelvételt.  

(2) A Startmunkaprogram során elért eredményekről, megtermelt javakról elsősorban úgy 

készítsen felvételt, hogy azokon munkavállalókat ne szerepeltessen.  

(3) A munkavállalók által a munkaviszonnyal összefüggésben elkövetett esetleges 

szabálytalanságok és jogsértések elkerülése, illetve azok megtörténtének dokumentálása 

érdekében csak kivételes esetben, a Hatóság által meghatározott fokozatos rendszer mentén 

készítsen felvételeket. Az adatkezelés célját ennek megfelelően jelölje meg.  
4) A felvételek készítése előtt a munkafelügyelő az érintettek által érthető és hallható módon 

szóban is hívja fel arra a figyelmet, hogy felvételt fog készíteni.  
5) Büntető eljárásban történő felhasználás céljából csak abban az esetben készíthető felvétel, 

ha a bűncselekmény elkövetésének veszélyével reálisan számolni lehet és a büntetőjogi 

felelősséget alátámasztó bizonyíték más módon nem szerezhető be.   

6) Az „elektronikus megfigyelőrendszer adatkezelési szabályzata” elnevezésű dokumentumot a 

felvételek tárolásának idejével kapcsolatban a határozat 7. pontjában foglaltak szerint alakítsa 

át.  
7) A munkaviszonnyal kapcsolatban rögzített felvételek visszanézésénél az érintett 

munkavállalónak biztosítsák a jelenlét általános jogát, az azokhoz fűzött esetleges 

megjegyzéseinek jegyzőkönyvezése mellett. 
8) A rendszer adatvédelmi szabályzatában a bíróság mellett jelölje a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságot is, mint felülvizsgálati szervet.  

9) A közmunkásoktól begyűjtött, adataikkal és aláírásaikkal ellátott, az adatkezeléshez 

hozzájáruló nyilatkozatokat semmisítse meg, mivel a lehetséges esetekben az adatkezelés 

jogalapját nem az érintett hozzájárulása 

adja.  

 

A határozat formai szempontból történő vizsgálata során arra a megállapításra juthatunk, 

hogy az egy 9 pontból álló kötelezést tartalmaz, amelyek álláspontom szerint jól elkülönülnek, 

érthetőek, áttekinthetőek. 

A Hatóság elrendeli egyidejűleg nevezett határozatnak a honlapján való közzétételét, 

továbbá felhívja Ózd Város Önkormányzatát, mint Kötelezettet arra, hogy a határozatban 

foglaltak végrehajtásról a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesítse a Hatóságot. 

A határozat rendelkező részében ezt követően a jogorvoslatról való kioktatást találjuk. 

Mivel az eljárás során költség nem merült fel, ezért arra nézve a határozat kötelezést nem 

tartalmaz. 

A határozat indokolása négy jól elkülönült részre, azon belül több alrészre tagolódik az 

alábbiak szerint: 

 

I. Az eljárás menete, a tényállás tisztázása 

1. A panaszok és a Hatóság helyszíni vizsgálata 

2.  A Kötelezett tervezett elektronikus megfigyelő rendszerének adatkezelési szabályzata  

3. A tényállás tisztázása a hatósági eljárásban 
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II. Az ügyben alkalmazandó jogszabályi előírások 

 

III. Megállapítások 

1. Személyes adat 

2. Az adatkezelő személye  

3. Az adatkezelés vizsgálata 

a) A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja 

b) Kötelezett által üzembe helyezni kívántkamerarendszerüzemeltetésének jogalapja és 

érdekmérlegelési tesztje 

4. Az adatkezelés célja 

a) A munka intenzitásának és a munka minőségének serkentése érdekében történő 

megfigyelés 

b) A munkaviszonnyal összefüggésben elkövetett szabálytalanságok és jogsértések 

dokumentálása céljából történő felvételkészítés 

5. A büntetőjogi felelősséget megalapozó magatartások dokumentálása 

6. Tájékoztatási kötelezettség 

7.  A rögzített felvételek megőrzésének időtartama és az azokba történő betekintés  
8.  

IV. Eljárási szabályok 

 

 

4.2. A NAIH 2015/3355/5. sz. határozatának bemutatása tartalmi szempontból 

 

Tanulmányom talán legizgalmasabb részéhez érkeztünk, az ózdi kamera-ügyre pontot tevő 

határozat tartalmi szempontból történő elemzéséhez. Mint arra korábban utaltam, ehhez 

különböző jogszabályokat kívánok támpontul használni. 

Elöljáróban, lényegesnek tartom annak vizsgálatát, hogy Ózd Város Önkormányzatának 

64/2015. (IV.09.) sz. határozata megfelel-e a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (Mötv.), illetőleg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. előírásainak. 

Mivel az önkormányzatok létrehozását és a rájuk vonatkozó alapvető szabályokat az 

Alaptörvény írja elő, így a jogalkotásukra vonatkozó alapvető rendelkezéseket is itt találjuk. Az 

Alaptörvény kimondja, hogy törvényi felhatalmazás alapján vagy olyan helyi társadalmi 

viszony rendezésére, amelyet törvény nem szabályoz, az önkormányzatok rendeleteket 

hozhatnak. Ezek a rendeletek más jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek. 

A jogalkotásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megszabja, hogy a képviselő testület 

döntéseit nyílt szavazással hozza, amelynek módjáról a szervezeti és működési szabályzatban 

határoz. A megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző aláírásával kell ellátni és ezután a 

jegyző gondoskodik a kihirdetésről. A törvény a kihirdetést is szabályozza, melynek a képviselő 

testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon kell megtörténnie. „A helyben 

szokásos módot” szintén a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, esetünkben ez Ózd 

Város hivatalos honlapján való közzététellel valósult meg. A szerkezeti formát tekintve 

aggályosnak találom, hogy az nem külön íven szövegezett, hanem az ülésről készült 

jegyzőkönyvvel egységes szerkezetben található.8 

Térjünk át a NAIH 2015/3355/5. sz. határozatának – reményeim szerint alapos és 

körültekintő – vizsgálatára, amelyet elsőként Magyarország Alaptörvényének tükrében kívánok 

megtenni. 

 
8 http://ozd.hu/content/cont_4d7753ac1094c6.96773133/aprilis_9_i_jzkv.pdf (2019. 10. 11.) 

http://ozd.hu/content/cont_4d7753ac1094c6.96773133/aprilis_9_i_jzkv.pdf
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Az Alaptörvény B) cikkének (2) bekezdése a jogállamiság elvét és a jogbiztonság 

követelményét fogalmazza meg: „Magyarország független, demokratikus jogállam.”   

Az Alaptörvény II. cikke mindössze kettő, de annál mélyebb tartalmú mondatból áll: „Az 

emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, 

a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” 

XV. cikkének (1) és (2) bekezdése az egyenlő bánásmód követelményéről és a hátrányos 

megkülönböztetés tilalmáról rendelkezik, míg az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében a 

tisztességes eljáráshoz való jogot deklarálja. 

Álláspontom szerint a NAIH határozatban valamennyi, fentebb felhívott Alaptörvényi 

rendelkezés maradéktalanul érvényesül. A határozat egészét áthatja a jogállamiság elve és a 

jogbiztonság követelménye, hiszen adekvát választ adott az állampolgári panaszokra, amelyek 

az önkormányzati rendelettel szemben fogalmazódtak meg. 

Itt utalnék vissza a XXIV. cikk (1) bekezdésére, a tisztességes eljáráshoz való jogra. 

Álláspontom szerint ez ebben az esetben maradéktalanul megvalósul mind anyagi jogilag, mind 

pedig eljárás jogilag: a határozat szerkezetileg jól felépített, véleményem szerint a tényállás 

kellőképpen tisztázott, az indokolás jogszabályi indokolással kellőképpen alátámasztott. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy meglepően gyorsan született meg a Hatóság „válasza”: az 

önkormányzati rendelet 2015. április 9-én kelt, a NAIH pedig szűk 3 hónap leforgása alatt már 

határozatot is hozott az ügyben. 

Úgy vélem, a NAIH határozata teljes mértékben az emberi méltóság és az egyenlő 

bánásmód Alaptörvényi szintű elvei által keletkezett, különösen igaznak érzem ezt a rendelkező 

részre, annak is az (1) pontjában megfogalmazottakra: 

„A közfoglalkoztatott munkavállalókról a munkaidejük beosztásának, a munka 

intenzitásának és minőségének ellenőrzése és serkentése céljából ne készítsen kép- illetve 

hangfelvételt.” 

Az a meglátásom, hogy ez a rendelkezés egyértelműen és határozottan sugallja azt, hogy 

attól, hogy valaki „közfoglalkoztatott”, attól még munkavállaló, adófizető, a társadalom 

hasznos és aktív tagja; munkavállaló és munkavállaló között pedig semmilyen törvény nem tesz 

és nem is tehet különbséget.  

Mielőtt ebben a körben az Mt. szabályaival foglalkoznék, itt szeretném megjegyezni azt, 

hogy tapasztalataim szerint a mai magyar társadalom hajlamos kisebb-nagyobb lesajnáló, már-

már gúnyos hangnemben és stílusban beszélni a közfoglalkoztatott munkavállalókról, 

azonosítva vele a roma kisebbséget. Ki saját hibájából, ki teljesen más okból dolgozik „csak” 

közfoglalkoztatottként; de legalább dolgozik, nem szakad el ezáltal a munka világától. 

E kis kitérő után az Mt. egyes szabályainak tükrében szeretném a határozatot áttekinteni. 

A Munka Törvénykönyvéből a következő rendelkezések lesznek ebben segítségemre: 

A 2019. április 26. napjától hatályos Mt. 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy 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.   

Az Mt. 11/A. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő 

magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is 

alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.  
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Kiemelt súllyal bír ebben a körben az Mt. 52. § (1) bekezdése, mely szerint a munkavállaló 

köteles  

a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

b) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

e) munkatársaival együttműködni. 

 

Itt tennék utalást arra, hogy az ózdi polgármester szándékai szerint a kamerás 

megfigyelésre azért volt szükség, mert „az eszközök nagy segítséget jelenthetnek akár a 

munkafegyelem biztosításában, akár a teljesítés minőségének kérdésében.” 

A munkafegyelem kérdéséhez szorosan kapcsolódik az Mt. 52. § (1) bekezdése, 

meglátásom szerint azon belül is különös nyomatékkal bír annak d.) és e.) pontja. Minden 

munkavállalótól joggal várhatja el a munkáltató ezen feltételeket, amelyek természetesen nem 

vagylagosak, hanem konjunktívak. Jogosan tehetjük fel a kérdést azonban, mennyiben várható 

a munkafegyelem javítása attól, hogy a munkavállalót a munkaideje jelentős részében 

megfigyelik. Álláspontom szerint a kérdés messze vezet vissza: a probléma gyökerét én magam 

abban látom, hogy a munkafegyelem esetleges hiányai alapvető szocializációs folyamatokból 

erednek. Tény, hogy ezen a kérdésen is hosszasan lehetne polemizálni, ezért azt nyitva hagyom. 

Számomra sokkal egyértelműbben jelenik meg az Mt. 10. § -a a határozat sorai között. 

Gondoljunk csak még egyszer vissza a személyes adat fogalmára9 : az érintettre vonatkozó 

bármely információ. 

Azonosítható tehát az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható10 . 

A személyes adat definíciója szerint ez az adatkör igen tág. A munkavállalóhoz, mint 

természetes személyhez köthető adatok e definíció szerint személyes adatnak minősülnek, 

függetlenül attól, hogy az adott adat a munkavégzésével összefügg-e, vagy a szűk értelemben 

vett magánszférájához tartozik-e. Az azonosító adatokon túl a munkavállaló nevét tartalmazó 

munkahelyi levelezési címe, az általa folytatott e-mail kommunikáció tartalma, a teljesítményét 

leíró bármilyen dokumentum, a munkaszerződésében szereplő adatok, a beléptetőrendszer által 

rögzített reggeli beérkezés időpontja, az általa kinyomtatott dokumentumok fájlneveit 

tartalmazó naplófájl, egy személyiségteszt eredménye, egy munkahelyi megbeszélésen készült 

jelenléti ív, vagy a hozzászólását rögzítő jegyzőkönyv (rá vonatkozó) tartalma, vagy hogy mely 

városba és mely üzleti partnerhez utazott el külföldre, mind személyes adatnak tekintendő. 

Mindebből következően az érintettről – hozzájárulása nélkül- készült felvétel 

természetesen a személyes adatok körébe esik, de további gondolkodásra késztet az, hogy vajon 

az mindenképpen lényeges-e a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése 

(megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából.11 

Az Mt.-nek a személyiségi jogok korlátozásáról szóló szabályaihoz12 fűzött indokolás 

alapján az ellenőrzés során is meg kell felelni az alábbi követelményeknek: 

 
9Infotv. 3. § 2. pontja 
10 GDPR 4. cikk 1. pont 
11 Mt. 10. § (1) bek. 
12 Mt.  9. § (1) és (2) bek. 
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a) kizárólag és közvetlenül a munkáltató szűken értelmezett rendeltetésszerű működésével kell 

összefüggésben lennie; 

b) csak akkor és annyiban vezethető be, amennyiben feltétlenül, azaz objektíve szükséges, a 

korlátozásnak arányosnak kell lennie; és 

c) arról tájékoztatni kell a munkavállalót; 

d) a munkáltatónak az eljárás alkalmazását megelőzően ki kell kérni a munkavállalói 

érdekképviseleti szervek véleményét.13  

A dolgozat tárgyát képező esetre lefordítva: a megfigyelésnek semmiképp sem lehet 

általános jellegűnek és kvázi „öncélúnak” lennie. Nem kizárt a munkavállaló megfigyelése 

bizonyos esetekben és helyzetekben, azonban – különösen a szóban forgó közmunkások 

esetében – ez maga után vonja más személy(ek) megfigyelését is, amely újabb aggályokat 

szülhet. 

Érdekes kérdéseket vet fel számomra a határozat rendelkező részének (4) pontja: „A 

felvételek készítése előtt a munkafelügyelő az érintettek által érthető és hallható módon szóban 

is hívja fel arra a figyelmet, hogy felvételt fog készíteni.”   

Érdemes itt megállni és elidőzni egy pillanatra. Próbáljuk csak elképzelni a helyzetet: 

adódik egy szituáció, egy relatíve súlyosabbnak tekinthető munkafegyelemsértés. Tegyük fel, 

a közmunkások az általuk ültetett és gondozott levendulatöveket – hirtelen ötlettől vezérelve, 

egymás példáját követve – elkezdik kiszakítani a földből. Munkavezetőjük gyorsan és ügyesen 

visszagondol a NAIH határozat rendelkező részének (4) pontjára: többször, hangosan, jól 

érthetően elmondja nekik, hogy ő itt és most márpedig felvételt fog készíteni róluk! Tegyük a 

kezünket a szívünkre és gondoljunk bele őszintén: melyikünk lenne az, aki ilyen kifejezett 

figyelmeztetés ellenére is tovább folytatná súlyos vagy akár kevésbé súlyos munkafegyelem-

sértő tevékenységét, kockáztatva ezzel állása elvesztését? 

Mindezzel arra szerettem volna utalni, hogy meglátásom szerint a határozat ezen 

rendelkezése és az Mt. 11/A. § (1) bekezdése szerint ellentét feszül, amelynek folytán az a valós 

helyzetekben, a munkaviszonyok vonatkozásában egyáltalán nem vagy csak nagyon 

nehézkesen lesz alkalmazható. 

Végül vegyük górcső alá az Infotv. egyes rendelkezéseinek segítségével segítségével a 

NAIH határozatát.  

Nagyon lényeges ebből a szempontból a 4. § (1) bekezdése, amely szerint személyes adat 

kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 

kell lennie.   

A (2) bekezdés szerint 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. 

A (3) bekezdés akként fogalmaz, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor 

helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 

amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

A 4. § (4) bekezdése értelmében, az adatkezelés során biztosítani kell az adatok 

pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, 

valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 

azonosítani. 

 
13 Mt. 264. § (1)-(2) bek. 
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Az Infotv. 7. pontja meghatározza a hozzájárulás fogalmát, am az érintett akaratának 

önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel 

az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, 

hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. 

Az Infotv. 9. pontjában találjuk az adatkezelő definícióját: az a természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben 

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy 

másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja.  

Az Infotv. 10. pontjában lelhető fel az adatkezelés fogalma, amely a következőképpen 

hangzik: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése. 

Alapvető fontosságú véleményem szerint, hogy Ózd Város Önkormányzata (adatkezelő) 

úgy végezze adatkezelési tevékenységét (felvételek készítése, tárolása, törlése), hogy az 

mindvégig a 4. §-ban írtaknak megfeleljen. 

Fenti rendelkezések öltenek testet a határozat rendelkező részének 6. és 7. pontjaiban. 

Érintőlegesen ejtenék még szót – utalással a határozat rendelkező részének 5.pontjára - 

még ebben a körben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. tv. (Be.) 167. § (1) bekezdéséről, 

amely szerint a büntetőeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden 

bizonyítási eszköz, és szabadon alkalmazható minden bizonyítási cselekmény.  

 

 

5. Pro és contra – érvek és ellenérvek a NAIH határozatával kapcsolatban 

 

A dolgozatom tárgyát képező határozattal kapcsolatban minden bizonnyal nehéz, talán nem is 

lehet állást foglalni. Ezért két, a kérdésben közvetlenül is érintett személlyel készítettem 

tematikus interjút, akik jelenleg is Ózd Város Önkormányzatának alkalmazásában állnak. 

Egyikük (Irén, 38 éves) közfoglalkoztatott, másikuk (István, 44 éves) közterület-felügyelő. 

Mindketten hozzájárultak válaszaiknak szakdolgozatomban történő felhasználásához, azokat 

változtatás nélkül közlöm. 

A következő kérdéseket tettem fel nekik, külön-külön, személyes találkozó alkalmával: 

1. Milyen munkakörben dolgozott Ön 2014/2015. évben? 

2. Jelenleg14 milyen munkakörben dolgozik? 

3. Tapasztalt-e munkája során munkafegyelem-sértést, ha igen, milyen jellegűt? 

4. Tájékoztatták-e Önt arról, hogy kamerák beszerzését tervezik, amennyiben igen, azokra 

miért van szükség? 

5. Mi a véleménye Ózd Város Önkormányzatának 64/2015. (IV.09).sz. határozatáról? 

6. Sor került-e kamerák használatára emlékezete szerint? 

 

 
14 2019. október 1. 
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Irén: 

„Én akkor is közmunkás voltam, egyébként most is az vagyok, a szemetet szedem az utcán. Nincs 

más lehetőség, mit csináljak, pedig szeretnék iskolában elhelyezkedni takarítónőnek. Balhé, 

arra gondol? Hát, az mindig volt és lesz is. Na nem, én egy szót sem szólok, örülök, hogy 

dolgozhatok, muszáj eltartani a gyereket, egyedül nevelem, tudja. De van mindig, aki piásan 

jön be melóba, aztán egész nap kötözködik a többiekkel. Nekünk nem szólt a főnök, hogy 

kamerázni fognak, nem tudtunk semmit erről, de volt valami papír, amit aláírattak, már nem 

tudom, mi volt benne.  Hát, a Hivatalban annyian ülnek, biztos nagyon ráért valaki, hogy 

megírta ezt a levelet. 15 Minket soha nem kameráztak, nem vagyok én celeb (nevetve). Én 

dolgozok így is, úgy is, mert muszáj.” 

 

István: 

„Akkortájt munkavezető voltam a közmunkásoknál, jelenleg már közterület-felügyelő vagyok 

2017.évtől. Elég volt nekem abból a munkából, még sok is. Mindig volt valami nézeteltérés, 

sokan vannak, akiknek büdös a munka. Én és a csapatom építési munkákat végeztünk, 

parkolókat, járdákat építettünk. Volt egy srác, akit elkaptam, mert éppen a járdalapokat pakolta 

be a csomagtartójába. Nem tetszett neki a dolog, hogy nem viheti el. Én nem szóltam erről 

senkinek, nem akartam balhét, kicsi ez a város. Jó ötletnek tűnt ez a kamera-dolog, de végül 

nagyobb volt a füstje, mint a lángja, nem lett az egészből semmi. Behívattak egyszer minket a 

hivatalba, amikor meghozta a testület a döntést, mutattak is kis kamerákat, de én nem csak 

messziről láttam, nem vettem a kezembe. Mondták, hogy majd ezeket kell használnunk, ha gond 

van, de 2017-ig, amikor én onnan eljöttem, nem került erre sor. Tényleg, kíváncsi is lennék, 

vajon ki vitte haza azokat a kis eszközöket.” 

 

 

6. Zárszó 

 

Bevezetőmben említett orwelli hasonlatnál maradva kérdésként teszem fel: a Nagy Testvér 

vajon tényleg mindent lát?  

Vagy csak bizonyos – éles – helyzetekben szabad mindent látnia, szigorú adatvédelmi és 

egyéb jogszabályok betartása és betartatása mellett? 

Akkor, ha mindent lát, azt milyen eszközökkel teheti meg, az elkészült felvételeket meddig 

tárolhatja és használhatja fel? 

Dolgozatomban ezen kérdésekre kerestem a választ egy megtörtént eset feldolgozásával, 

törekedvén arra, hogy az elmélet és a gyakorlat között érthető, áttekinthető párhuzamot vonjak, 

bízom benne, hogy sikerrel jártam. 

A tanulmányom gerincét képező határozatot azért tartottam vizsgálatra érdemesnek, mert 

többféle jogi megközelítésből teszi lehetővé a munkáltatói ellenőrzés jogszerűségének és 

indokoltságának vizsgálatát, amelynek súlypontja természetesen az adatvédelmi kérdésekre 

helyeződik. 

Érdemes zárszóként megemlíteni, hogy az érintett önkormányzati határozat rendelkezései 

a közmunkások vonatkozásában sohasem kerültek végrehajtásra, tehát valódi megfigyelésre 

nem került sor a beszerzett technikai eszközök segítségével. 

Álláspontom szerint újabb érdekes és izgalmas kérdéseket vetne fel jogi szempontból, 

amennyiben ez mégis bekövetkezne a jövőben. 

 
15 Ózd Város Önkormányzatának 64/2015. (IV.9.) határozata (– a szerző megjegyzése.) 


