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időszak
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Ellenőrző szerv megnevezése A vizsgálat célja Megállapítások

2018-2019
2021. február 

15 – június 8.

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

A Helytörténeti Gyűjtemény által 2018. 

december 20-án az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályánál kezdeményezett HunTéka-M 

számítógépes nyilvántartásra való 

átálláshoz kötődő auditvizsgálat

A szakfelügyeleti vizsgálat keretében 1 fő történeti 

szakfelügyelő és 1 fő múzeumi informatikai 

szakfelügyelő végzett audit eredményeként a 

kizárólag elektronikus nyilvántartásra történő átállást 

a HunTéka jelenlegi állapota miatt nem javasolták. 

A javasolt intézkedésekre vonatkozóan cselekvési terv 

készült, amelynek megvalósítása folyamatban van.

Aktuális helyzet

2021. 

március 8 – 

április 30. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri 

Hivatal Intézményfelügyeleti, 

Szociális és Sport Osztály

a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 

Könyvtárban foglalkoztatottak munkakör 

betöltéséhez szükséges képesítési 

feltételeinek, foglalkoztatással kapcsolatos 

jogszabályok betartásának, valamint a 

39/2020. (X.30.) EMMI rendeletnek való 

megfelelés vizsgálata

A vizsgálat munkaköri besorolások, munkakör 

megnevezés, munkaköri leírások módosítására, illetve 

az intézményi SZMSZ módosítására tett javaslatot.

2021

2021. július 

14. - 

december 29.

Állami Számvevőszék

Az önkormányzati intézmények ellenőrzése 

– Az önkormányzat és társulás irányítása 

alá tartozó intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzése.

Az ellenőrzés nem tárt fel kockázatot az alapvető 

integritási kontrollok kiépítése területén. Az 

intézmény kockázati besorolása alacsony, a kockázati 

értékelés nem állapított meg szabályszerűségi hibát.

2017-2021
2021. július 

15.

Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából 2 

fő minőségügyi könyvtári 

szakértő

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 

Minősített Könyvtár cím ismételt 

elnyeréséhez benyújtott pályázat 

szakfelügyeleti célvizsgálata

A könyvtár benyújtott pályázata alapján a szervezet- 

és szolgáltatásfejlesztés területén nyújtott kiemelkedő 

színvonalú szakmai munkája eredményeként második 

alkalommal nyerte el a Minősített Könyvtár címet.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtárban végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai



Aktuális helyzet

2021. 

szeptember 

21.

Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség

A Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtárhoz köthető honlap 

akadálymentességének ellenőrzése a 2018. 

évi LXXV. törvény kötelezettségeinek 

megfelelően 

Az ellenőrzést végző szerv megállapította, hogy az 

intézmény honlapja nem felel meg a közszférabeli 

szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. 

törvényben foglalt kötelezettségeknek. A 

Polgármesteri Hivatal informatikai osztályával való 

egyeztetést követően a fejlesztési ütemtervet 

megküldtük a KIFÜ számára.

Aktuális helyzet

2021. 

november 15-

19.

Tiszaújvárosi Polgármesteri 

Hivatal Informatikai Osztálya 

megbízásából 1 fő GDPR 

szakértő

GDPR megfelelőségi vizsgálat a 2011. évi 

CXII. törvény és az EU Parlament és 

Tanács 2016/679. rendelete előírásainak 

intézményi teljesítésére vonatkozóan

A szakértő azonosította a kockázatokat. Felelősöket 

és határidőket megjelölve megoldási javaslatokat 

fogalmazott meg, amelyek megvalósítása folyamatban 

van.


