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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

közszolgálati tisztviselők részére 

Munkáltató neve: Miskolci Önkormányzati Rendészet 
Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/B.  
Telefonszám: +36 46 502 570 
 

Tárgy: Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 

Tisztelt Munkatársunk!  

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. § (5) bekezdése, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 176. § (1) bekezdése alapján - személyes 
adatainak kezeléséről a következők szerint tájékoztatom.  

Az adatkezelő személye a Miskolci Önkormányzati Rendészet mint Munkáltató. Adatkezeléssel kapcsolatos konk-
rét kérdésével, igényével, esetleges panaszával Dr. Csillag Eszter belső adatvédelmi felelőshöz, illetve adatvé-
delmi tisztviselőnkhöz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Dr. Csillag Eszter, e-mail cím: dpo@mior.hu, tele-
fonszám: +36 20 822 7008 

Munkáltató az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához 
szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az Ön személyes adatait a Munkáltató erre jogosult közszol-
gálati tisztviselői ismerhetik meg. Azon közszolgálati tisztviselők jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, 
akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. A Munkáltató bizonyos 
esetekben automatizált módon végzi az adatkezelést (pl. bérszámfejtés és egyéb nyilvántartások vezetése), 
ugyanakkor kizárólag az automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem hoz, és nem végez profilalkotást sem. 

A Munkáltató által kezelt személyes adatok 

A jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében ismertetjük, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet az alkalmazot-
takkal kapcsolatban mely, a munkavégzésre irányuló jogviszony teljesítése szempontjából lényeges tájékoztatást 
nyújtó személyes adatokat kezeli, ezen adatkezeléseknek mi a jogalapja, célja és miként alakul az egyes adatok 
tárolás ideje. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartamát, amennyiben az 1. sz. melléklet eltérő információt nem tartalmaz, az alábbi szem-
pontok határozzák meg:  

- A Munkáltató a biztosítottak, volt biztosítottak biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről 
vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatokat tar-
talmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöl-
tését követő öt évig köteles megőrizni;  

- a Munkáltató a munkabalesetek dokumentációját nem selejtezi; 

- a személyi anyag a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig megőrzésre kerül; 

- a Munkáltató – a Magyar Államkincstáron keresztül – a társadalombiztosítási kifizetőhelyi minőségben 
hozott határozatokat és az ellátások igénybevételét alátámasztó igazolásokat a jogviszony megszűnését 
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követő 75 évig megőrzi; 

- a számviteli bizonylatoknak minősülő iratokat a Munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően 8 
évig őrzi; 

- az adózási iratokat (például a különböző adókedvezmények érvényesítéséről szóló nyilatkozatokat) a 
Munkáltató – a Magyar Államkincstáron keresztül – a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adómeg-
állapításhoz való jog elévüléséig őrzi (a gyakorlatban ez 7 évet jelent); 

- A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait 
(nevét és lakcímét) a Munkáltató 

a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, 

b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével 

megsemmisíti. 

Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja) a 
Munkáltató a belépési jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb hat hónapig őrzi; 

- a munkajelenléti íveken szereplő, a képzésekkel, oktatásokkal, az azokon való jelenléttel összefüggő 
adatokat 4 év elteltével, ezek elvégzését, valamint a különböző alkalmassági igazolások nyilvántartásá-
ban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő 4 év elteltével semmisíti meg a Munkáltató; 

- az alkalmazotthoz kapcsolódóan kezelt egyéb elektronikusan tárolt személyes adatokat (pl. alkalmazott 
otthoni elérhetősége, baleseti kapcsolattartó, alkalmazottról készített arckép, nyelvtudás, kompeten-
ciák, munkahelyi telefonszám és e-mail cím) a Munkáltató a jogviszony megszűnésétől számítva legké-
sőbb 1 év elteltével törli; 

- az egyéb adatok, iratok megőrzési ideje az Ön jogviszonya megszűnésétől számított 4. év, a munkajogi 
elévülésnek és a munkaügyi ellenőrzés lehetséges idejének megfelelően. 

Adatkezelés jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, úgy Ön a jelzett személyes adatait köteles 
megadni. Ennek hiányában a közszolgálati jogviszony fenntartása akadályokba ütközhet. Amennyiben az adatke-
zelésnek a kinevezés teljesítése a jogalapja, és Ön nem szolgáltat adatot, úgy ennek hátrányos következményei 
lehetnek, pl. előfordulhat, hogy Ön nem tudja érvényesíteni valamely, közszolgálati tisztviselői jogviszonyból 
eredő jogát.  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön nem köteles a hozzájárulását megadni. Amennyiben hozzájárulá-
sát megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavo-
nás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.  

 

Adatfeldolgozás és adattovábbítás 

A Munkáltató tájékoztatja Önt arról, hogy amennyiben a Munkáltató a fentiekben meghatározott célból harma-
dik személy adatfeldolgozót vesz igénybe, e harmadik személy részére az Ön vonatkozó személyes adatait átad-
hatja. A mindenkori adatfeldolgozók személyéről további tájékoztatást kaphat a Munkáltató személyügyi osztá-
lyán. 

A Munkáltató továbbítja a szükséges adatokat a Munkáltató által megbízott foglalkozás egészségügyi orvosi 
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szolgálat részére a munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok lefolytatása, valamint az esetleges munkabal-
esete során történő közreműködés céljából.  

Az Ön neve, és munkavégzés céljára szolgáló elérhetőségei, illetve beosztása továbbításra kerülhet a Munkálta-
tóval szerződéses jogviszonyban álló cégeknek, a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges szokásos üz-
leti kommunikáció folytatása céljából. Az adattovábbítás jogalapja a Munkáltató jogos érdeke (jogos érdek meg-
nevezése: az üzleti szerződések teljesítéséhez és együttműködéshez szükséges kommunikáció biztosítása). 

Az Ön személyes adatai továbbá esetenként továbbításra kerülhet a Munkáltató könyvelője, könyvvizsgálója, 
pénzügyi tanácsadója, vagy jogi tanácsadója részére, akik megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak, és az 
adatokat csak a szükséges mértékben és ideig – ideértve a rá vonatkozó jogi előírásokat is – jogosultak kezelni. 
Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos jogát kívánja gyakorolni, vagy adatvédelemmel kapcsolatos panaszt 
tesz, úgy adatai továbbításra kerülnek a Munkáltató adatvédelmi tisztviselője részére.  

Az Ön munkavégzéshez kapcsolódó bizonyos személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, mint fenntartó részére, az Önkormányzat által fenntartott intézmények egységes mun-
kaügyi adminisztrációja érdekében, a Munkáltató és az Önkormányzat jogos érdeke alapján (jogos érdek megne-
vezése: egységes alkalmazotti nyilvántartás vezetéséhez, az adminisztráció racionalizációjához fűződő jogos ér-
dek).  

Az Ön adatai, amennyiben erre a Munkáltatót jogszabály kötelezi, továbbításra kerülhetnek az illetékes hatósá-
gok felé, jogszabály által előírt, valamint eseti felhívás alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség telje-
sítése körében.  

Az alkalmazottak vonatkozásában a bérszámfejtést a Magyar Államkincstár végzi. A Magyar Államkincstár to-
vábbá ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhely jogszabályban meghatározott feladatait. A bérszámfejtéshez 
szükséges adatok és igazolások ennek megfelelően továbbításra kerülnek a Magyar Államkincstár részére. Az Ön 
számfejtéshez szükséges adatai az államháztartásról szóló törvény értelmében rögzítésre kerülnek a Központo-
sított Illetmény-számfejtési Rendszer Alkalmazásban (KIRA). A központosított illetményszámfejtés biztosítja az 
állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott személyek személyi juttatásainak (il-
letmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, ter-
hességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. A köz-
pontosított illetményszámfejtés megvalósításának egyik kiemelt célja, hogy a közszolgálatban dolgozó munka-
vállalók illetményeinek egységes munkaügyi, információs, finanszírozási és ellenőrzési technológián alapuló 
rendszerrel történő számfejtésének köszönhetően az államháztartás legjelentősebb kiadási tételeként megje-
lenő személyi juttatásokról és közterhekről, illetve a létszámról megbízható információk álljanak rendelkezésre a 
tervezéshez, gazdálkodáshoz és beszámoláshoz. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62-62/I §-ai rögzítik a rendszer adattartalmát, működésének kereteit. 

 

 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésének szabályai 

A közszolgálati tisztviselő a Munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számí-
tástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - ki-
zárólag a közszolgálati jogviszony teljesítése érdekében használhatja. 
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Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltató a tevékenysége során a jogszabályi és munkavégzési előírások betartásának 
védelmében, jogos gazdasági érdekeinek előmozdítása, és a visszaélések megelőzése és felderítése érdekében 
belső ellenőrzéseket hajthat végre.  

A Munkáltató az ellenőrzése során a közszolgálati jogviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön 
tárolt, a jogviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be, a jogviszonnyal nem összefüggő személyes adatok 
nem ellenőrizhetők. Az ellenőrzési jogosultság szempontjából a közszolgálati tisztviselői összefüggő adatnak mi-
nősül a fenti korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat. Az ellenőrzés során használt eszközök, 
módszerek a lent részletesen kifejtettek szerint nem sérthetik az emberi méltóságot és a fenti eszközök ellen-
őrzése során a Munkáltató maradéktalanul garantálja a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés, valamint a 
fokozatosság elvének érvényesülését. 

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályok akkor is irányadók, ha a felek megállapodása alapján a közszolgálati tisztvi-
selő a közszolgálati jogviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ. 

A közszolgálati tisztviselők ellenőrzésének jogalapja a Munkáltató tevékenységére tekintettel a jogszabályi és 
munkavégzési előírások betartásának védelmére, a jogos gazdasági érdekeinek, a Munkáltató tevékenysége fo-
lyamatosságának biztosítására, az emberi élet, testi épség védelmére, bűncselekmények, szabálysértések, belső 
visszaélések megelőzésére, felderítésére és vagyonvédelemre vonatkozó jogos munkáltatói érdek. Az ellenőrzés 
módjai az alábbiak: 

- a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatának ellenőrzése; 

- a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott laptop és számítógép használatának ellenőrzése; 

- a közszolgálati tisztviselők internethasználatának korlátozása; 

- a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott gépjárművek tartózkodási helyének, használatá-
nak ellenőrzése. 

A közszolgálati tisztviselők személyiségi jogainak megsértése esetén a jelen tájékoztatóban foglalt jogérvénye-
sítési eszközökkel élhet. 

A közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott e-mail fiókok ellenőrzésére vonatkozó részletes szabá-
lyok 

- a Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők részére rendelkezésre bocsátott munkahelyi e-mail fiókot 
a közszolgálati tisztviselők kizárólag a munkavégzésükkel összefüggésben használhatják. A munkahelyi 
e-mail fiók magáncélra való használata tilos. A Munkáltató az e-mail fiókok teljes tartalmát jogosult 
ellenőrizni, ugyanakkor a Munkáltató nem jogosult betekinteni a közszolgálati tisztviselő által a Mun-
káltató felszólítására személyes adatként megjelölt adatokba. 

- az e-mail fiókokról a rendszeres mentés során biztonsági másolat készül. 

- a Munkáltató az e-mail fiókok biztonsági másolatait az Informatikai Biztonsági Szabályzatban meghatá-
rozott ideig őrzi. 

- a Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott e-mail fiókokba, informatikai 
rendszerekbe való betekintésre igazgatói engedéllyel a kijelölt informatikai munkatárs és az adatvé-
delmi felelős együttesen jogosultak.  

- a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott e-mail fiókok, informatikai eszközök ellenőrzésé-
nek menete: 
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▪ a Munkáltató a közszolgálati tisztviselők munkahelyi e-mail fiókjába bármikor betekinthet, 
annak kizárólag munkavégzéssel összefüggésben való használatára vonatkozó korlátozás be-
tartásának ellenőrzése, és a jogszabályi és munkavégzési előírások betartásának védelme, a 
jogos gazdasági érdekeinek, a Munkáltató tevékenysége folyamatosságának biztosítása, az 
emberi élet, testi épség védelme, bűncselekmények, szabálysértések, belső visszaélések 
megelőzése, felderítése és vagyonvédelemre vonatkozó jogos munkáltatói érdeknek céljá-
ból;  

▪ a Munkáltató a közszolgálati tisztviselők munkahelyi e-mail fiókjába, informatikai eszközébe 
történő betekintést megelőzően tájékoztatja a közszolgálati tisztviselőt az e-mail fiók, infor-
matikai eszköz ellenőrzésének konkrét céljáról, helyéről és idejéről és biztosítja, hogy jelen 
legyen az ellenőrzésnél. Az ellenőrzés során a közszolgálati tisztviselő jelezheti, hogy vala-
mely e-mail tartalmának megtekintése előtt, hogy azok személyes adatot tartalmaznak. A 
magánjellegű levelek tartalmát a munkáltató nem jogosult megismerni. A Munkáltató az el-
lenőrzésről jegyzőkönyvet készít.  

▪ az ellenőrzés során be kell tartani a fokozatosság elvét. (Példa a fokozatosság elvére: az el-
lenőrzés első lépéseként az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése is elegendő lehet, 
hiszen bizonyos esetekben már pusztán az e-mail cím felépítéséből és az e-mail tárgyából is 
lehet látni azt, hogy az magáncélú e-mail lesz, és ezért nem szükséges megismerni az e-mail 
tartalmát.) 

A közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott laptop és számítógép használatának ellenőrzésére vo-
natkozó részletes szabályok  

- a Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők részére rendelkezésre bocsátott munkahelyi laptopot és 
számítógépet a közszolgálati tisztviselők a munkavégzésükön túl magáncélra nem használhatják. A 
Munkáltató a munkahelyi laptopon és számítógépen tárolt adatok teljes tartalmát jogosult ellenőrizni;  

- a munkahelyi laptopon és számítógépen tárolt adatokról biztonsági másolat készül; 

- a Munkáltató a munkahelyi laptopon és számítógépen tárolt adatokat a közszolgálati tisztviselők fog-
lalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállását követően az Informatikai Biztonsági Szabályzatban 
meghatározott ideig őrzi. A Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott lap-
topon és számítógépen tárolt adatokba való betekintésre igazgatói engedéllyel a kijelölt informatikus 
és az adatvédelmi felelős együttesen jogosultak.  

- a munkahelyi laptopokon és számítógépen tárolt adatok ellenőrzésének menete: 

▪ a munkahelyi laptopokon és számítógépen tárolt adatok ellenőrzésével kapcsolatos eljárás 
során az e-mail fiókok ellenőrzésével kapcsolatos megállapítások szerint kell eljárni. 

 

A tisztviselők internethasználatának korlátozása 

A Munkáltató a közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott elektronikus eszközökön, a magáncélú inter-
nethasználatot nem engedélyezi, és jogosult ennek ellenőrzésére az Informatikai Biztonsági Szabályzatban fog-
laltak szerint.  

A közszolgálati tisztviselők rendelkezésére bocsátott mobiltelefonok ellenőrzésének részletes szabályai  
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- A Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők részére rendelkezésre bocsátott munkahelyi mobiltele-
fonok a közszolgálati tisztviselők által magáncélra nem használhatóak.  

- A Munkáltató megismerheti a hívásokat azért, hogy a magáncélú hívásokat elkülönítse a munkavégzési 
célúaktól és a magáncélú hívások létét deklarálja;  

- a munkahelyi mobiltelefonok híváslistája ellenőrzésének célja: 

▪ a Munkáltató tevékenységére tekintettel, a jogszabályi és munkavégzési előírások betartá-
sának védelme, a jogos gazdasági érdekein túl belső visszaélések megelőzése és felderítése; 

- a Munkáltató által az alkalmazottak rendelkezésére bocsátott mobiltelefon híváslistájának ellenőrzé-
sére igazgatói engedéllyel a kijelölt informatikai munkatárs és az adatvédelmi felelős együttesen jogo-
sultak; 

- a munkahelyi mobiltelefonok híváslistája ellenőrzésének menete: 

▪ a Munkáltató az alkalmazott munkahelyi mobiltelefonjának híváslistáját bármikor jogosult a 
szolgáltatótól lekérni és ellenőrizni; 

▪ a Munkáltató az alkalmazott munkahelyi mobiltelefonjának híváslistájába annak ellenőrzése 
céljából bármikor jogosult betekinteni; 

▪ a betekintést megelőzően a Munkáltató felhívja a közszolgálati tisztviselőt, hogy a híváslis-
táról a magáncélú hívások esetén a hívott/hívó fél telefonszámait tegye felismerhetetlenné 
azért, hogy azokat a Munkáltató nem ismerje meg, vagy nyilatkozzon arról, hogy a híváslistán 
magánjellegű hívás nem szerepel.  

Az alkalmazottak rendelkezésére bocsátott gépjárművek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok 

- a Munkáltató által a közszolgálati tisztviselők részére rendelkezésre bocsátott gépjárműveket a köz-
szolgálati tisztviselők kizárólag munkavégzési célból jogosultak használni; 

- a gépjárművek helyzetére vonatkozó ellenőrzés célja: 

▪ a gépjármű eltulajdonításának megelőzése és felderítése; 

▪ a gépjármű helyzetének meghatározhatósága.  

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Ön jogosult kérésre betekinteni és ellenőrizni a Munkáltató által megszerzett, nyilvántartott vagy használt sze-
mélyes adatait, jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. Ön jogosult a hibás sze-
mélyes adatának helyesbítését kérni. Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni, amennyi-
ben adatkezelésre már nincs szükség az eredeti adatkezelési cél szempontjából; Ön visszavonta a hozzájárulását 
és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre; az adatkezelés jogellenes; az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése 
a törlést megköveteli. Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; 
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, mert az adatok felhasználásának korlátozását kéri; az 
adatkezelés célja már nem áll fenn, de Ön jogai érvényesítéséhez kéri az adatkezelés fenntartását; Ön tiltakozott 
az adatkezelés ellen, de az adatkezelő még vizsgálja, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos érdekeivel szemben. Ön jogosult adatai hordozhatóságát kérni (Ön jogosult a rendelkezésre bo-
csátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adat-
kezelőhöz továbbítani, továbbá az adatok közvetlen továbbítását kérni másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag 
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megvalósítható). A jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból történő adatkezelés esetén Ön jogosult saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.  

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással kapcsolatosan 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Fentieken felül adatainak jogellenes kezelése esetén az illetékes bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi 
hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Adatváltozás bejelentési kötelezettség 

Ön köteles a személyes adataiban bekövetkezett valamennyi, a közszolgálati jogviszony szempontjából jelentős 
változást, különösen a lakcím és a bankszámla adatok megváltozását, külön felszólítás nélkül a személyzeti 
osztállyal közölni. 
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1. sz. melléklet 

 Adatkategória és személyes adatok Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja 

1.  természetes személyazonosító adatok (név, szü-
letési név, viselt nevek, anyja neve, adóazono-
sító jel, TAJ szám, születési hely, idő, lakcím-ál-
landó, levelezési/tartózkodási/értesítési cím, ál-
lampolgárság) 

kinevezés teljesítése közszolgálati jogviszony létesítése és fenntartása (kinevezés és kinevezés 
módosítások megszövegezése), közszolgálati tisztviselő személyének azo-
nosítása 

jogi kötelezettség teljesítése 

 

- különböző igazolások, bizonylatok kiállítása és megőrzése  

- közszolgálati jogviszonnyal összefüggő foglalkoztatói be és kijelentési, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, bevallási, adó- és járulékfizetési köte-
lezettségek teljesítése 

- közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

2.  személyazonosító okmányok (személyi igazol-
vány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, TAJ 
kártya), bizonyítványok és engedélyek (pl. jogo-
sítvány, ha ez a munkakör szempontjából rele-
váns) megtekintése, ellenőrzése, az ellenőrzés 
tényének rögzítése 

munkáltató jogos érdeke (jogos ér-
dek megnevezése: a közszolgálati 
tisztviselő személyazonosságának és 
képzettségének, kvalitásainak – pl. 
jogosítvány, nyelvvizsga bizonyít-
vány – ellenőrzése, igazolása) 

a munkáltató a közszolgálati tisztviselő okmányainak, bizonyítványainak 
ellenőrzése útján a közszolgálati tisztviselő személyazonosságáról, vala-
mint egyes képességeinek, engedélyeinek meglétéről kíván meggyőződni 

3.  bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított ható-
sági bizonyítványban szereplő adatok, a bizonyít-
vány száma, kelte 

jogi kötelezettség teljesítése büntetlen előélet igazolása, a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró 
okok ellenőrzése, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

4.  telefonszám jogi kötelezettség teljesítése kapcsolattartás, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 
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5.  családi állapot jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

6.  önéletrajz (név, születési név, anyja neve, neme, 
születési hely, családi állapot, állampolgárság, ál-
landó és ideiglenes lakcím, telefonszám, fax-
szám, e-mail cím, honlap, fénykép, betöltött be-
osztás, munkakörre, szakmai tapasztalat, vég-
zettségre, szakképzettségre, készségekre, képes-
ségekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, szá-
mítógép-felhasználói készségekre, járműveze-
tési engedélyre, katonai szolgálat) 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

7.  legmagasabb iskolai végzettség (több végzettség 
esetén valamennyi), szakképzettségei, végzett-
séget igazoló okirat száma, képző intézmény 
neve 

jogi kötelezettség teljesítése hatóság felé teljesítendő bejelentés megtétele, fizetési osztály meghatá-
rozása, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése, garantált illetmény meg-
állapítása 

8.  iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szer-
zett szakképesítések, valamint meghatározott 
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai, 
tudományos fokozat, idegennyelv-ismeret, kép-
zésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átkép-
zésre vonatkozó adatok, kompetenciaadatai 

jogi kötelezettség teljesítése fizetési osztály meghatározása, garantált illetmény megállapítása, köz-
szolgálati alapnyilvántartás vezetése 

9.  közigazgatási alapvizsga és szakvizsga adatai, 
közigazgatási versenyvizsga adatai 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati jogviszony létesítése, közszolgálati alapnyilvántartás veze-
tése 
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10.  esküokmány száma, kelte jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati jogviszony létesítése, közszolgálati alapnyilvántartás veze-
tése 

11.  közszolgálati tisztviselő bankszámlaszámának 
adatai 

kinevezés teljesítése 
‐ illetmény kifizetéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása 

‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

12.  e-mail cím kinevezés teljesítése kapcsolattartás a közszolgálati jogviszony teljesítése céljából, közszolgá-
lati alapnyilvántartás vezetése 

13.  

a közszolgálati tisztviselő jogviszonyával kapcso-
latos adatok (jubileumi jutalom és végkielégítés 
mértéke kiszámításának alapjául szolgáló idő-
tartamok, alkalmazó államigazgatási szerv neve, 
székhelye, statisztikai számjele, a kormányzati 
szolgálati jogviszony kezdete, besorolás, beso-
rolásának időpontja, munkakör megnevezése és 
a betöltés időtartama, FEOR-szám, vezetői kine-
vezések és megszűnések adatai, próbaidő ada-
tai, személyi juttatások nyilvántartása, kor-
mányzati kirendelés adatai) 

jogi kötelezettség teljesítése ‐ illetmény megállapítás 

‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

14.  
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

15.  
igazolás, bírósági határozat a tartási, levonási kö-
telezettségekről: személyazonosító adatok, 
fennálló tartozás mértéke, levonandó összeg 
mértéke, kedvezményezett neve, kedvezménye-
zett bankszámlaszáma  

jogi kötelezettség teljesítése munkáltatót terhelő levonási kötelezettség teljesítése 
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16.  
korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok 
(munkahely megnevezése, jogviszony típusának 
megnevezése, beosztás, besorolás, munkakör, 
jogviszony kezdő/befejező dátuma, a megszűnés 
módja) 

jogi kötelezettség teljesítése 
‐ illetmény megállapítás 

‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

17.  
igénybe vett cafeteria elemek, személyazonosító 
adatok, eltartottal kapcsolatos adatok (neve, 
anyjának neve, születési helye, ideje, TAJ száma) 

jogi kötelezettség teljesítése kedvezményekhez való jogosultság megállapítása, cafeteria juttatás meg-
állapítás és adminisztrációja 

18.  
önkéntes nyugdíj és egészségpénztárral kapcso-
latos adatok (személyazonosító adatok, önkén-
tes pénztári tagság adatai, tagdíj) 

jogi kötelezettség teljesítése pénztári befizetések teljesítése a közszolgálati tisztviselő kérésére 

19.  
közszolgálati jogviszonyra vonatkozó nyilvántar-
tások adatai (munkaidő beosztás, munkaidő kez-
dete és vége, fizetett és fizetés nélküli szabadság 
típusa, illetve annak kezdete és vége, keresőkép-
telen állapot kezdete és vége, közszolgálati jog-
viszony kezdete és vége, távollétek jogcíme és 
időtartama) 

jogi kötelezettség teljesítése - munka és pihenőidő nyilvántartása 

- illetményszámfejtés és illetmény fizetési kötelezettség teljesítése  

20.  
nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselő  

• munkaerőpiacra lépő 

• nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban része-
sül-e 

• három vagy több gyermeket nevelő mun-
kaerőpiacra lépő nő  

• megváltozott munkaképességű  

jogi kötelezettség teljesítése különböző adó- és járulék kedvezmények igénybevétele 

21.  
munkahelyi teljesítményre vonatkozó adatok, il-
letve értékelések (minősítés) 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati tisztviselő minősítésének elvégzése a gyakornoki idő lejárta-
kor, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 
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22.  
amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: állami készfizető kezességvállalással ösz-
szefüggő adatok (a hitelszerződést kötő pénzin-
tézet neve, címe, az állami kezességvállalással 
biztosított hitel nagysága, a hitel lejártának idő-
pontja) 

jogi kötelezettség teljesítése állam készfizető kezesség vállalása 

23.  munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének 
adatai, az alkalmasság összesített minősítésének 
eredménye (egészségi, fizikai és pszichikai vizs-
gálat) 

jogi kötelezettség teljesítése ‐ annak megállapítása, hogy a közszolgálati tisztviselő egészségügyi 
szempontból alkalmas-e az adott munkakör ellátására 

‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

24.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: közszolgálati tisztviselő házastársának 
neve, adóazonosító száma, házasságkötés ideje 
(ez utóbbi az első házasok kedvezménye esetén)  

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati tisztviselőt megillető adókedvezmény érvényesítése (első 
házasok kedvezménye, családi kedvezmény) 

25.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: közszolgálati tisztviselő eltartott gyerme-
keire vonatkozó adatok (név, születési hely, idő, 
anyja neve, lakóhely, lakáscím, tartózkodási 
hely, adóazonosító jel, TAJ szám) 

jogi kötelezettség teljesítése 
‐ közszolgálati tisztviselőt megillető adókedvezmény érvényesítése (csa-

ládi kedvezmény) 

‐ pótszabadságra való jogosultság megállapítása 

‐ egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása és kifizetése 

‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

26.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: gyermek születési anyakönyvi kivonata 
vagy halotti bizonyítványa másolatai 

jogi kötelezettség teljesítése apát megillető pótszabadság érvényesítése 
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27.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: nyugdíj, illetve korhatár előtti ellátásban 
részesülés ténye 

jogi kötelezettség teljesítése jogszabályban megállapított korlátozások betartása 

28.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: várandósság esetén orvosi igazolás arról, 
90. napot betöltötte a terhesség 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati tisztviselőt megillető adókedvezmény érvényesítése (családi 
kedvezmény) 

29.  baleseti kapcsolattartó telefonszáma a közszolgálati tisztviselő létfontos-
ságú érdekének védelme 

baleset vagy vészhelyzet esetén a megadott telefonszámon a kapcsolat-
tartó értesítése 

30.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőt munka-
baleset éri: a baleset körülményeire és a sérülés 
jellegére vonatkozó információk  

jogi kötelezettség teljesítése - munkabaleset kivizsgálása 

- munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése és hatóság felé történő továbbí-
tása 

- munkabaleseti nyilvántartás vezetése 

31.  orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) ál-
lományba vételről: betegszabadság kezdete és 
vége, napjainak száma, keresőképtelenséget je-
lölő kód, a betegség üzemi balesettel való össze-
függésére vonatkozó adatok, GYÁP esetén gyer-
mek neve, TAJ száma, születési ideje 

jogi kötelezettség teljesítése távollétre járó illetmény megállapítása 

32.  társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok el-
látásához szükséges iratok: egészségbiztosítási 
pénzbeli ellátások iránti nyilatkozatok (CSED, 

jogi kötelezettség teljesítése társadalombiztosítási kifizetőhelyi kötelezettség teljesítése  
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GYED, táppénz, GYÁP, balesti táppénz), adóazo-
nosító kártya másolata, anyja neve, betegsza-
badság kezdete és vége, biztosítás szünetelése, 
eltartott jogosultság jogcíme, eltartott neve (pl.: 
gyerek), eltartott születési ideje, eltartott TAJ 
száma, foglalkozás, folyamatos biztosítási idő 
kezdete, folyósítási cím, házastárs adóazonosító 
jele, házastárs neve, iskolai tanulmányok meg-
szűnésének időpontja, jelenlegi biztosítási jogvi-
szony kezdete, lakcím, lakcímkártya képe/teljes 
tartalma, születési anyakönyvi kivonat másolata, 
születési hely, születési idő, születési név, TAJ 
kártya másolata, TAJ szám, viselt név 

33.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: tanulmányi szerződésben szereplő adatok 
(személyazonosító adatok, képzést folytató in-
tézmény és képzés megnevezése, támogatás 
összege és ideje, egyéb, eseti jelleggel meghatá-
rozott adatok)  

tanulmányi szerződés teljesítése a szerződés szerinti támogatás folyósítása és a szerződés teljesítésének 
ellenőrzése 

34.  megváltozott munkaképességű közszolgálati 
tisztviselő esetén: fogyatékos állapot kezdő 
napja, végső napja, véglegessége, rokkantsági el-
látást, rehabilitációs ellátást megállapító határo-
zat száma, szakorvosi dokumentáció kiállításá-
nak dátuma 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati tisztviselőt megillető különböző kedvezmények érvényesí-
tése (személyi adókedvezmény, összevont adóalap csökkentő kedvez-
mény, pótszabadság érvényesítése) 
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35.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: komplex minősítésről szóló érvényes do-
kumentum vagy a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásának folyósítását igazoló 
határozat 

jogi kötelezettség teljesítése munkáltatót megillető adókedvezmény érvényesítése 

36.  fogyatékkal élő gyermek esetén: fogyatékos 
gyermekre vonatkozó orvosi igazolás adatai 
(név, lakcím, születési idő, TAJ szám, gyermek 
TAJ száma, gyermek születési ideje, gyermek 
neve, anyja neve, diagnózis, BNO kód, betűjele, 
számjele) vagy MÁK igazolás 

jogi kötelezettség teljesítése pótszabadságra való jogosultság megállapítása, adminisztrálása 

37.  amennyiben a közszolgálati tisztviselő kötele-
zettségszegést követ el: közszolgálati tisztviselői 
kötelezettségszegés leírása, fegyelmi büntetés 
adatai 

kinevezés teljesítése közszolgálati tisztviselő általi kötelezettségszegés esetén a kötelezettség-
szegés kivizsgálása, a megfelelő szankciók (figyelmeztetés és közszolgálati 
jogviszony megszüntetés) megállapítása és kiadása 

38.  arckép  jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

39.  kamerafelvételek, képmás, magatartás (szükség 
szerint, kamerával ellenőrzött munkahelyeken 
dolgozó munkatársak esetén)1  

munkáltató jogos érdeke (jogos ér-
dek megnevezése: személy és va-
gyonvédelem) 

- vagyonvédelem (az e célból elhelyezett kamerák esetén a megőrzés idő-
tartama 3 nap) 

 

 
1 Ld. a Munkáltató kameraszabályzatát 
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40.  munkahelyi internet, e-mail és mobiltelefon 
használatra vonatkozó adatok2 

munkáltató jogos érdeke (jogos ér-
dek megnevezése: informatikai biz-
tonság és adatbiztonság) 

- munkavégzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

- munkáltató ügymenetének zavartalan biztosítása, szükség esetén (pl. a 
közszolgálati tisztviselő akadályoztatása esetén) 

- adatbiztonságra vonatkozó technikai és szervezési előírások érvényesí-
tése, ezek ellenőrzése 

- rendszer biztonságának megóvása 

41.  oktatások jelenléti ívei jogi kötelezettség teljesítése munka és tűzvédelmi, higiéniai, valamint IBSZ oktatás dokumentálása 

42.  oktatások vizsga adatai munkáltató jogos érdeke (jogos ér-
dek megnevezése: vonatkozó előírá-
soknak megfelelő működés biztosí-
tása) 

munka és tűzvédelmi szabályok, higiéniai szabályok, valamint IBSZ szabá-
lyok ismeretének ellenőrzése 

43.  eszközök átvételi és leadási bizonylatai, tájékoz-
tatók, szabályzatok, utasítások megismeréséről 
és betartásáról szóló nyilatkozatok 

jogos érdek (jogos érdek megneve-
zése: dokumentumok, eszközök át-
vételének igazolása) 

 

munkáltatói tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének igazolása, szabá-
lyok megismerésének igazolása, eszközök nyomon követhetősége, köz-
szolgálati tisztviselő számon kérhetőségének biztosítása 

44.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: képviseleti jogosultságokkal kapcsolatos 
adatok: aláírás-minta, aláírási címpéldányok, a 

jogi kötelezettség teljesítése szervezeti és törvényes képviselettel kapcsolatos dokumentumok megőr-
zése és felhasználása (adott esetben továbbítása a jogügylettől függően 

 
2 Ld. a Munkáltató Informatikai Biztonsági Szabályzatát 
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bennük szereplő adatkörrel pl. bankoknak)  

45.  a közszolgálati tisztviselő munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

46.  összeférhetetlenséggel összefüggő adatok jogi kötelezettség teljesítése 
‐ közszolgálati jogviszony létesítése és fenntartása 
‐ közszolgálati alapnyilvántartás vezetése 

47.  ruhaméretek (jogosultság szerint) jogi kötelezettség teljesítése  egyenruha biztosítása 

48.  a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén: a 
jogviszony megszűnésének, valamint a végleges 
és a határozott idejű áthelyezés időpontja, 
módja, a végkielégítés adatai  

kinevezés teljesítése a jogszabályban előírt igazolások kiállítása, közszolgálati alapnyilvántartás 
vezetése 

49.  a közszolgálati tisztviselő természetes személyi 

azonosító adatai (név, születési név, anyja neve, 
születési hely, év, hónap, nap); a közszolgálati 
tisztviselő társadalombiztosítási azonosító jele, 
a közszolgálati tisztviselő pénztártag által vá-
lasztott magánnyugdíj-pénztár megnevezése, 
címe, pénzforgalmi számlaszáma; a közszolgá-
lati tisztviselő munkaköre; a munkáltatónál köz-
szolgálati tisztviselői jogviszonyban töltött idő 
tartama; a harminc napot meghaladó kereső-
képtelenséggel járó betegség, a harminc napot 
meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a 
szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő 
munka, a javító-nevelő munka, valamint a köz-

jogi kötelezettség teljesítése közszolgálati igazolás kiállítása 
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érdekű munka és a szülési szabadság időtar-
tama; minden olyan, a közszolgálati jogviszony 
megszűnésének évében munkában nem töltött 
idő, amely alatt a közszolgálati tisztviselő illet-
ményben részesült; a közszolgálati tisztviselő il-
letményéből jogerős határozat vagy jogszabály 
alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogo-
sultja, vagy pedig az, hogy a közszolgálati tisztvi-
selő illetményét tartozás nem terheli; a jubile-
umi jutalom kifizetését és ennek időpontja; kifi-
zetett végkielégítés összege, továbbá a közszol-
gálati jogviszony megszűnésének módja. 

  

50.  amennyiben a közszolgálati tisztviselőre vonat-
kozik: közterület-felügyelői igazolvány és jel-
vény kiadásához szükséges formanyomtatvány 

(családi és utónév, születési családi és utónév, 
születési hely és idő, anyja születési családi és 
utóneve, lakcím, fénykép (2 példányban), a 
munkáltató szerv adatai, megnevezés, cím, a 
közterület-felügyelő sajátkezű aláírása) 

kinevezés teljesítése közterület-felügyelői igazolvány és jelvény kiadása 
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51.  ittasság-vizsgálati jegyzőkönyv: viselt név, sze-
mélyazonosító adatok, a szondáztatási ered-
mény, szondáztató munkatárs neve, aláírás3 

a munkáltató jogos érdeke (jogos ér-
dek megnevezése: munkavédelmi 
követelmények érvényesítése, sze-
mélybiztonság) 

a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, az alkoholos be-
folyásoltság alatti munkavégzés tilalmának betartására irányuló ellenőr-
zés lefolytatása. 

Megőrzési idő: felhasználás hiányában legfeljebb a jegyzőkönyv felvéte-
létől számított 1 év. Felhasználás esetén az eljárás lezárultát követő 5 év. 

 

 
3 Ld. a Munkáltató ittasság-vizsgálati szabályzatát 
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