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Munkaügyi dokumentumok 

A Hivatal köztisztviselői közszolgálati nyilvántartásának  ellenőrzése alapján megállapítható, 
hogy a foglalkoztatottak közszolgálati alapnyilvántartása tartalmazta a 2011. évi  CXCIX 
törvény – A közszolgálati tisztviselőkről - 2. számú mellékletében felsoroltakat. A 
dokumentumok a jogszabályban meghatározott csoportosításban vannak lefűzve: 

A köztisztviselő 
I/A. 

1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme 
2. születési helye, ideje 
3. anyja születési családi és utóneve 
4. lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma 
5. családi állapota 
6. adóazonosító jele 
7. társadalombiztosítási azonosító jele 
8. fizetési számlaszáma 
9. email címe 
10. önéletrajza 

I/B. eltartott gyermeke(i) 
1. családi és utóneve 
2. születési helye, ideje 
3. anyja születési családi és utóneve 
4. lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely 
5. adóazonosító jele 
6. társadalombiztosítási azonosító jele 

II. 
1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 
2. szakképzettsége(i) 
3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 
4. tudományos fokozata 
5. idegennyelv-ismerete 
6. képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai 

III. A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
1. a munkahely megnevezése 
2. jogviszony típusának megnevezése 
3. beosztás 
4. besorolás 
5. munkakör 
6. jogviszony kezdő/befejező dátuma 
7. a megszűnés módja 

IV. 
1. a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül 

hagyandó időtartamok 
2. állampolgársága 
3. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 
4. közigazgatási alapvizsga adatai 
5. közigazgatási szakvizsga adatai 
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6. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 
időtartamok 

7. esküokmány száma, kelte 
8. közigazgatási versenyvizsga adatai 
9. a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai 

V. 
1. az alkalmazó államigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele  
2. e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete 
3. köztisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja 
4. munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-szám 
5. vezetői kinevezésének és megszűnésének adatai 
6. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 
7. a minősítések időpontja 
8. hatályos fegyelmi büntetés 
9. pályázatának adatai 
10. kompetencia adatai 
11. próbaidejének adatai 

VI. 
1. személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai 

információs rendszer figyelembevételével 
2. VII. 
3. a köztisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
4. kormányzati kirendelésének adatai 

VIII. 
1. a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
2. a felmentési időtartam adatai 

IX. 
1. az összeférhetetlenséggel összefüggő adatai 

X. 
2. az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő 

pénzintézet neve, címe; az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel 
lejártának időpontja). 

 
A  184. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a köztisztviselő személyi anyagában 
együttesen tárolták a: 

- a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját,  
- az önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt,  
- az esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását,  
- a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat,  
- a teljesítményértékelést, a minősítést, a közszolgálati igazolást. 

Az Önkormányzat  alkalmazásában lévő közalkalmazottak nyilvántartása tartalmazta a 1992. 
évi XXXIII. törvény 5. számú mellékletében meghatározott, alábbi adatokat: 

I. 
- neve (leánykori neve) 
- születési helye, ideje 
- anyja neve 
- TAJ száma, adóazonosító jele 
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- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
- családi állapota 
- gyermekeinek születési ideje 
- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
 
II. 
- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 
- szakképzettsége(i) 
- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott 
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 
- idegennyelv-ismerete 
 
III. 
- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 
megnevezése, 
- a munkahely megnevezése, 
- a megszűnés módja, időpontja 
 
IV. 
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
- állampolgársága 
- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 
- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 
 
V. 
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
- e szervnél a jogviszony kezdete 
- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-
száma 
- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 
- a minősítések időpontja és tartalma 
- hatályos fegyelmi büntetése 
 
VI. 
- személyi juttatások 
 
VII. 
- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
 
VIII. 
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
 
IX. 
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § 
(1)-(2) bek.]. 
Az 1992. évi XXII. törvény - a Munka Törvénykönyvéről - 76. §(7) –ban foglaltak szerint „A 
munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja 
a) az irányadó munkarendről, 
b) a munkabér egyéb elemeiről, 
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c) a bérfizetés napjáról, 
d) a munkába lépés napjáról, 
e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve 
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 
szabályairól,…” 
 
A munka- és pihenőidő nyilvántartása 
A 2011. évi CXCIX. törvény - a közszolgálati tisztviselőkről - 115. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a munkáltató naprakészen, jelenléti ív nyomtatványon 
nyilvántartotta : 

- a rendes munkaidő (rendkívüli munkaidő nem volt az ellenőrzött időszakban), 
- a szabadság időtartamát.  

 
A heti munkaidő a 2011. évi  CXCIX törvény  89. § (1) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 
óráig tart. A 94. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően abban az esetben ha a napi 
munkaidő a hat órát meghaladta, a munkaidőn belül - a munkavégzés megszakításával - napi 
harminc perc munkaközi szünetet biztosítottak, de ezt nem dokumentálták a jelenléti íven. 
Javaslom, hogy a munkaidő nyilvántartására szolgáló jelenléti ívre vezessék fel az érkezés és 
távozás adatokon kívül a munkaidő kedvezmény kezdő és befejező időpontjait is. 
 
A munkaközi szünet és a pihenőidő 
A szabadságok nyilvántartására a KIR programból nyomtatott nyilvántartást használják, amit 
év végén a munkáltató és a dolgozók aláírtak. Szabadság engedélyezésre 
„szabadságengedély” nyomtatványt  használnak. 
Szabadságolási ütemtervet a 103. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyévben 
február végéig  készítettek. A szabadságok kiadása nem minden esetben felelt meg a 104. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak, melynek oka az, hogy a hivatal kis létszáma miatti 
feladatmegosztás nem teszi lehetővé a hosszabb idejű helyettesítést, illetve az év közben 
folyamatosan változó feladatok és adatszolgáltatások miatt az ügyintézők nem tudták kivenni 
szabadságukat tárgyévben.  
 
Összegezve: a Hivatal köztisztviselői közszolgálati nyilvántartásának  ellenőrzése alapján 
megállapítható, hogy a foglalkoztatottak közszolgálati alapnyilvántartása tartalmazta a 2011. 
évi  CXCIX törvény – A közszolgálati tisztviselőkről - 2. számú mellékletében felsoroltakat,  
a dokumentumok a jogszabályban meghatározott csoportosításban vannak lefűzve. Az 
Önkormányzat  alkalmazásában lévő közalkalmazottak nyilvántartása tartalmazta a 1992. évi 
XXXIII. törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatokat. A munkaidő nyilvántartás 
megfelelt a 2011. évi CXCIX. törvény - a közszolgálati tisztviselőkről - 115. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 
A szabadságok nyilvántartására a KIR programból nyomtatott nyilvántartást használják, 
szabadság engedélyezésre „szabadságengedély” nyomtatványt használnak. Szabadságolási 
ütemtervet a 103. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyévben február végéig  
készítettek. A szabadságok kiadása nem minden esetben felelt meg a 104. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, melynek oka az, hogy a hivatali kis létszáma miatti feladatmegosztás nem teszi 
lehetővé a hosszabb idejű helyettesítést, illetve az év közben folyamatosan változó feladatok 
és adatszolgáltatások miatt az ügyintézők nem tudták kivenni szabadságukat.  
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Javaslat: 
 

 a szabadságokat minden esetben a jogszabályban meghatározott határidőig vegyék ki a 
dolgozók. 

 
 
 
Csanytelek, 2014. április 28. 
 
        
   
 

Juhász Lejla 
         Belső ellenőr 
 
 
 
 
Záradék 
 
A 193/2003. Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési 
jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a 28.§ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltakat: 

28. § (2) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben 
meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül 
megküldeni az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek 
kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét. 

(3) Amennyiben az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység részéről a megállapításokat vitatják, az 
észrevétel kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a 
megállapítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése. 

(4) A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést végző 
szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 
vezetője, belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más 
olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. 

(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről a (3) bekezdésben 
említett megbeszéléstől számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem 
fogadott észrevételeket indokolja. 

(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelelően a vizsgálatvezető a jelentést módosítja. 
(7) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető 

válaszát az ellenőrzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni. 
(8) Az ellenőrzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követően lezárásra kerül, a jelentést 

- a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően - a belső ellenőrzési vezető 
megküldi 

a) az ellenőrzött szerv vezetőjének (költségvetési szerv ellenőrzése esetén), illetve 
b) az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és a szervezeti egységet működtető költségvetési szerv 

vezetőjének (szervezeti egység ellenőrzése esetén). 
 
Csanytelek, 2014. ………… 
 
 
 
        ………………………………… 
 
 
 
Intézkedési Terv 
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A feltárt hiányosságokra az alábbi észrevételt teszem:  
 
 
 
 
Dátum:……………………………        
            
         ……………………..                 
          jegyző 
 
 
 
 
Felelős(ök) megnevezése, határidő, és a felelősség tudomásul vétel igazolása aláírással: 
 
Feladat megnevezése: 
Feladat elvégzésének határideje: 
 
Felelős Neve    Aláírás a   
…………………….  …………………………..      
 
 
 
Dátum:…………………………………….. 
 
 
 
         …………………………. 
          jegyző 
 


