
 
2. SZ. MELLÉKLET - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE 

 

Tokaj-Hegyalja Egyetem 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. sz. 

 

Az adatkezelő adatai 

Neve: Tokaj-Hegyalja Egyetem 

Székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. sz. 

Adószáma: 17783350-5-05 

Email címe: info@unithe.hu 

 

1. Tájékoztatás a munkaviszonnyal kapcsolatban történő adatkezelésről, személyügyi 

nyilvántartásról 

Az Intézmény munkatársainak személyi anyagai és munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumainak 

adatkezelése. A munkatársak személyi anyagaiban megjelenő adatokat döntő többségében a munkába 

állást megelőző munkanapon kerül felvételre, valamint a munkaviszony során esetenként bővítik, 

aktualizáják. 

Az Intézmény szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pont), továbbá jogi kötelezettség 

teljesítése (pl. NAV felé történő adatbejelentés) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 

megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 

1. név, 

2. születési név,  

3. születési ideje,  

4. anyja neve, 

5. lakcíme,  

6. állampolgársága,  

7. adóazonosító jele,  

8. TAJ száma, 

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  

10. telefonszám,  

11. bankszámla száma, 

12. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 

13. munkakör, 

14. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 

15. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 

16. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása 

alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,  

17. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 

18. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,  

19. magán-nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár 

megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 

20. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 

21. súlyos fogyatékossági kedvezményhez szükséges adat: név, adóazonosító jel 

22. jegyzőkönyvek munkáltatói ellenőrzés kapcsán,  

23. e-mail cím, 

24. pedagógus igazolvány szám 

25. pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatok közül: a szakmai gyakorlat 

idejét, esetleges akadémiai tagságát, munkaidő-kedvezményének tényét, minősítő vizsgájának 

kinevezési okmányban, szerződésben rögzített határidejét, minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra 

történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét. 

A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, az Intézmény 

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 



 
A személyes adatok tárolásának időtartama: a (2) bekezdésben foglalt 1-9., 12-16., 19., 25-28. pontok 

tekintetében 50 év, a többi pont esetében a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

Könyvelési és bérszámfejtési feladatok céljából az adatokat továbbítjuk:  

Tokaj-Hegyalja Egyetemért Zrt. (székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. sz.) 

 

2. Tájékoztatás alkalmassági vizsgával kapcsolatban 

Intézményünk munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazhat, amelyet 

munkaviszonyra vonatkozó jogszabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.  

Intézményünk az alkalmassági vizsgával kapcsolatban csak azt az információt kaphatja meg, hogy a 

vizsgált személy alkalmas-e az adott munkakörre vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók a 

munkakörből adódó feladatok ellátásához. A vizsgálat részleteit, illetve annak dokumentációját nem 

ismerhetjük meg, vizsgálatra vonatkozó személyes adatot az alkalmasság tényén kívül („igen”, „nem”, 

„igen, az alábbi feltételekkel”) nem kezelünk. 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, a személyes adat kezelésének célja pedig a 

munkakör betöltése, munkaviszony létesítése, illetve fenntartása. A személyes adat kezelésének 

időtartama a munkaviszony megszűnését követő három év, a személyes adat címzettjei az Intézménynél 

munkáltatói jog gyakorlására jogosult vezető, a közvetlen felettes, illetve a munkaügyi feladatot ellátó 

munkavállalók. 

A munkakör betöltéséhez szükséges alkalmassági vizsgálat rövid leírása: üzemorvos fizikai vizsgálatot 

csinál. Intézményünk az alábbiakban hivatkozott jogszabály alapján alábbi vizsgálatokat kéri: a). 

Vonatkozó jogszabály a szakmai alkalmassági vizsgálatra vonatkozó jogszabály a munkaköri, 

szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. E rendelet alkalmazásában: 

a. munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott 

munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy 

számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni, 

b. szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a 

képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat, 

c. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi 

szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét 

nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem 

veszélyezteti. 

A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság véleményezése: 

a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre, 

b) a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre, az álláskereső 

esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható foglalkozási 

csoportokra vagy szakmák megjelölésére, 

c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű 

munkaterületen folytatott tevékenységre 

történik. 

A rendelet 3.§ (2)-(7) bekezdési szerint:  

A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. A 

munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8. §-ban meghatározott esetekben 

záróvizsgálattal egészül ki. (Pl. idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve 

munkakörnyezet megszűnésekor) 



 
A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, 

illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső: 

a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele 

aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, 

ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, 

ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását, 

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és 

gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt, 

c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő 

munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, 

foglalkoztatható-e az adott munkakörben, 

d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 

állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott 

munkaképességű, 

e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott 

szakmában, 

f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-

egészségügyi ellenőrzést igényel, 

g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott 

országban a megjelölt szakmai feladat ellátására. 

A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron kívüli. 

A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző személy 

egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű 

munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott 

munkaterületen. 

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság 

szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának 

meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére. 

A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében végzett, HIV 

fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a szűrővizsgálatok elvégzésének 

rendjét külön jogszabály állapítja meg. 

Az alkalmassággal kapcsolatos vélemény: 

A rendelet 13. § (1) szerint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági véleményben 

meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre, tevékenységre, a tanuló és hallgató 

esetében az adott szakmára, az álláskereső esetében az adott szakmára, ellátható foglalkozási 

csoportokra alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas. 

 

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott 

valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga 

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy 

frissíteni. 

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon: 



 
a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. 

pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait 

számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja 

meg. 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a 

kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül. 

A személyes adatok törlésének joga 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben 

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; 

vagy 

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az 

adatkezelésnek; vagy 

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; 

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy 

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja. 

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. 

pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

Az adatkezelés korlátozásának joga 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben 

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy 

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább 

korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy 

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük 

azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a 

követeléssel szembeni védekezés céljából vagy 

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön 

tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját. 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. 

pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

A tiltakozás joga 



 
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a 

kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, 

akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

fordulhat. 

 

A tájékoztatás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

…………………………………., 20.…, ……………….. hó ………. 

 

…………………………………………..  

     (a munkavállaló aláírása) 

 

Készült 2 példányban: 

1. sz. pld. Munkavállaló 

2. sz. pld. Intézmény (a munkavállaló személyi anyaga) 

 


