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Tájékoztató 
 

az új típusú koronavírus járványra (Covid-19) tekintettel az egészségügyi válsághelyzet 
elrendelésével bevezetett járványügyi készültség időtartama alatt a testhőmérséklet mérésével 

összefüggő egyes adatkezelések kapcsán 
 
 

I. 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) az új típusú 
koronavírus járvány rohamos terjedése miatt ismételten számos megkeresés érkezett mind a köz-, 
mind pedig a magánszférába tartozó szervezetektől, intézményektől az általuk a járvány második 
hulláma miatt, a terjedés megakadályozása érdekében bevezetni kívánt adatkezelések 
jogszerűségének megítélése kapcsán. 
 
A Hatóság a honlapján 2020. március 10. napján közzétett, NAIH/2020/2586. számú, a koronavírus 
járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről szóló Tájékoztatójában – más tagországok felügyeleti 
hatóságainak álláspontjával összhangban – akként foglalt állást, hogy az akkori magyarországi 
járványügyi helyzetre tekintettel nem tartja arányosnak, így az adatvédelmi alapelveknek 
megfelelőnek a diagnosztikai eszközökkel (így különösen, de nem kizárólagosan lázmérő) 
alkalmazásával járó egészségügyi adatkezelés előírását, testhőmérsékletre kötelezően kiterjedő 
szűrővizsgálat bevezetését. A megkereső szervezetek kérdése e körben arra irányult, hogy a 2020. 
tavaszi helyzethez képest jelentősen megnövekedett esetszám már megalapozhatja-e az ilyen 
típusú adatkezelések arányosságát, szükségességét. 
 
Fentiek mellett 2020. október 1. napjától a járványügyi készültségi időszak védelmi 
intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4-5. §-ai előírják, hogy a köznevelési és 
szakképző intézményekben kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, amelynek az intézménybe 
történő érkezéskor mindenki köteles magát alávetni. Számos beadvány kezdeményezte a Hatóság 
állásfoglalását e kötelező adatkezelés jogszerűségének megítélése kapcsán. 
 
Ezek alapján a Hatóság az alábbi általános iránymutatást adja az az egészségügyi válsághelyzet 
idején alkalmazott diagnosztikai eszközökhöz kötődő adatkezelések kapcsán. 
 

II. 
 

Fontos leszögezni, hogy a hazai jogszabályi környezetben a digitális és analóg lázmérőkkel végzett 
testhőmérséklet ellenőrzés – csakúgy, mint a hőkamerák, beléptető hőkapuk alkalmazása – 
adatkezelésnek1 minősül, ha annak érintettje azonosított, vagy azonosítható. Az Európai 
Adatvédelmi Biztos azonos tárgyban született,2 kizárólag az Európai Unió intézményeire irányadó 

 
1 A GDPR 4. cikk 2. pontja szerint adatkezelés „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” 
2 Orientations from the EDPS:Body temperature checksby EU institutions in the context of the COVID-19 crisis (5. oldal) 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/01-09-

20_edps_orientations_on_body_temperature_checks_in_the_context_of_euis_en.pdf  

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/01-09-20_edps_orientations_on_body_temperature_checks_in_the_context_of_euis_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/01-09-20_edps_orientations_on_body_temperature_checks_in_the_context_of_euis_en.pdf
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tájékoztatásában foglaltaktól eltérően ugyanis a magyar jogszabályi környezet a GDPR3 szabályait 
rendeli alkalmazni a nem automatizált eszközökkel végzett adatkezelések vonatkozásában is.4 
Tehát az abban megfogalmazott eltérő álláspontra történő hivatkozás  – amely szerint az egyszerű 
digitális vagy analóg lázmérő alkalmazása esetén nem kell az adatkezeléshez kötődő előírásokat 
figyelembe venni – a hazai jogszabályi környezetben nem helytálló, az adatvédelmi előírások az 
ilyen eszközökre is alkalmazandók. 
 
A Kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével 
2020. június 18. napjától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet 
elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. Az annak kapcsán beérkező megkeresések 
vizsgálata során, továbbá az ezt követő időszakban is folyamatosan és jelentősen emelkedő 
esetszámra tekintettel a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi 
válsághelyzetben az új típusú koronavírus járvány jelenlegi, közösségi terjedéssel és tömeges 
megfertőződésekkel járó időszakában a testhőmérséklet-méréssel összefüggő diagnosztikai 
szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi feltételek együttesen 
teljesülnek:  

- az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés 
során; 
- valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi 
intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra; 
- az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő 
azonosításához nem kötött, és 
- semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.  
 

III. 
 
A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy az adatkezelő felelőssége, hogy valamennyi 
adatkezelését, így a testhőmérséklet mérésével kapcsolatos adatkezelést is, az adatvédelmi 
alapelveknek – így kiemelten az elszámoltathatóság elvének – történő megfelelés 
figyelembevétele mellett alakítsa ki.  
 
Ahogyan ezt a Hatóság már korábban is kifejtette, önmagában abból a tényből, hogy valakinek 
magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy az új 
típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján 
az adatkezelő semmilyen következtetést nem vonhat le az adott személy egészségi állapotára 
vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult az általa előre 
meghatározott objektív szempontok alapján. Tehát ezen védelmi intézkedés keretében az 
adatkezelő kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a területére belépést megkísérlő 
valamennyi – akár vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, akár más egyéb – személy 
belépését engedélyezi (azért, mert a mért érték alacsonyabb az előre meghatározott értéknél), 
avagy azt megtagadja (azért, mert a mért érték magasabb az előre meghatározott értéknél, így 
kockázatot hordoz más személyekre nézve), hiszen az intézkedés céljának eléréséhez csak ebben 
az esetben lehet alkalmas eszköz a testhőmérséklet mérése. 
 
Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az érintett feladata a helyzet 
további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető 
tájékoztatása, stb.). A Hatóság emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a mérés alanyának 
kifejezetten ezen adatkezelés céljából (belépési jogosultság megállapítása a mért testhőmérséklet 

 
3 Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
4 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

2. § (4) bekezdés, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 

január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény 3. § 
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alapján) történő azonosítása – az adatvédelmi alapelvekre figyelemmel kialakított jogszabály 
rendelkezése hiányában – sem a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását 
követően nem indokolható, arról csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett 
be az adatkezelő az épületbe). 
 
Ugyan a jelen dokumentumnak nem lehet célja valamennyi élethelyzetet lefedni, de természetesen 
előfordulhat olyan kivételes eset, hogy valakinek a testhőmérséklete általánosságban az átlagosnál 
magasabb, például akár valamilyen betegség, vagy gyógyszeres kezelés miatt. Ebben az esetben 
arra például van lehetőség, hogy az adatkezelő az általa előzetesen kialakított eljárásrendnek 
megfelelően és az adatkezelésről az érintettek rendelkezésére bocsátott tájékoztatást követően 
olyan tartalmú, orvos által kiállított dokumentum érintett általi bemutatását elfogadja a belépésnél 
történő mérés előtt, amely szerint az érintett személy a magasabb testhőmérséklet ellenére jogosult 
közösségbe menni. 
 
Budapest, 2020. október 14. 
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