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Az Informatikai Főosztály feladatai 

 

1. Feladat- és hatáskörök 

A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett 

feladat- és hatáskörök elosztása a következők szerint történik: 

 

2. A Főosztályra vonatkozó feladatok 

 

2.1. Általános feladatai tekintetében 

 

a) Gondoskodik a kormányhivatal feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott 

szakmai irányítási feladatainak ellátásáról. 

b) Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a jegyzőkre, a központi államigazgatási 

szervek területi szerveire vonatkozóan segíti azok alkalmazását. 

c) Elemzi, értékeli szakterülete helyzetét, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, 

jogszabály-módosításokat. 

d) Elkészíti a főosztály éves munkatervét és ellenőrzési tervét, kidolgozza az 

ellenőrzések szempontrendszerét. Átfogóan értékeli és elemzi az ellenőrzési és 

vizsgálati tapasztalatokat, elkészíti az összegző anyagokat, melyben javaslatot tesz a 

feltárt hiányosságok megszüntetésére, nyomon követi az ellenőrzések és vizsgálatok 

realizálását. 

e) Szervezi és koordinálja a munkatervben foglalt feladatok ellátását. 

f) Gondoskodik az egységes statisztika és a feladatkörébe tartozó egyéb 

adatgyűjtésekről. 

g) Elkészíti a főosztály feladatkörét érintően a beszámolókat, összefoglaló jelentéseket, 

szakmai, módszertani segédleteket. 
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2.2. Részletes feladatai tekintetében 

 

Funkcionális feladatok 

a) Közreműködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében, a TÖRV, 

NRT és TERKA rendszerek működtetésével, karbantartásával, az adatrögzítéssel, 

valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásában; 
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b) Kialakítja és működteti a Kormányhivatal és a szakigazgatási szervek számítógépes 

informatikai rendszerét, végzi annak folyamatos karbantartását, szakmai segítséget 

nyújt a számítógépes rendszerek használóinak, terveket dolgoz ki az informatikai 

hálózat továbbfejlesztésére;  

c) Gondoskodik a Kormányhivatal és a szakigazgatási szervek számítógépes fejlesztési 

és védelmi tervének kidolgozásáról és közreműködik annak megvalósításában. 

Véleményezi a számítógépes informatikai rendszer kialakítását, szakmai javaslatot 

készít a számítógépes rendszerek felhasználására; 

d) Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokat; 

e) Közreműködik a Kormányhivatal illetékességi területén az adatgyűjtői 

tevékenységben, az ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokban; 

f) Rendszergazdaként üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi 

számítógépes rendszerét, elvégzi a területi nyilvántartás adatainak feldolgozását; 

g) Ellátja a helyi népesség-nyilvántartási számítógépes rendszerek felügyeletét, 

biztosítja a karbantartó állományokat; 

h) Ellátja a Kormányhivatal Interneten – adatszolgáltatóként és üzemeltetőként – történő 

megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat; 

i) A Hatósági Főosztállyal együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és 

lakcímének helyi nyilvántartásával, és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti 

tevékenységet; 

j) Üzemelteti az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét; 

k) Közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja 

az oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat; 

l) Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, 

alkalmazási és igazgatási Help Desk feladatait. Ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt 

felhasználói jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat; 

m) Felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal számítástechnikai eszközeit és a helyi 

hálózatot; 

n) Ellátja az ügyiratkezelő program informatikai felügyeletét, üzemeltetését; 

o) Ellátja a számítógépes személyzeti nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó 

informatikai feladatokat; 

p) Ellátja a Kormányhivatal honlapjának működtetését, a szükséges frissítések 

rendszeres átvezetését, az adatközlői feladatokat; 

q) Közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az 

adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára; 
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r) Ellátja az elektronikus kormányzással (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat, 

Kormányzati Portál) kapcsolatos hivatali feladatokat; ellátja az államháztartásról, 

valamint az elektronikus információszabadságról szóló törvényben előírt közzétételi 

kötelezettségek informatikai feladatait; 

s) Üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a Kormányhivatal 

szakigazgatási szerveinél üzemeltetett informatikai eszközök működőképességének 

fenntartásában; 

t) Gondoskodik a hivatali kapuval kapcsolatos adminisztrációs feladatok végrehajtásáról, 

elkészíti a szükséges elektronikus űrlapokat, valamint segítséget nyújt a hivatali kapu 

ügyintézőinek; 

u) Üzembe helyezi a pénzügyi, gazdálkodási rendszereket és felügyeli működtetésüket. 

Az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok 

során. Közreműködik az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában; 

v) Segíti az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat ügyintézőit a számítástechnikai 

rendszerek üzemeltetésében, közreműködik a kapcsolódó adminisztrációs feladatok 

végrehajtásában, valamint a bizonylatok, dokumentumok nyilvántartások biztonsági 

másolatának és archív állományának elkészítésében; 

w) A főigazgató irányításával ellátja a szakigazgatási szerveknek az Informatikai 

Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását; 

x) Ellátja a Kormányhivatal ügyirat-kezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos 

rendszergazdai feladatokat; 

y) A szakigazgatási szervek informatikai rendszereinek működtetése érdekében 

együttműködik a szakigazgatási szervek szakmai irányító szerveinek informatikai 

szervezeti egységeivel, és ellátja ezen együttműködés keretében a hozzá delegált 

informatikai rendszerek működtetésével járó feladatokat; 

z) A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztállyal együttműködve 

közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus 

ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, az ügyintézés 

elektronikus módszereinek terjesztésében.  
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Szakmai, informatikai feladatok 

a) Közreműködik a Kormányhivatal informatikai tevékenység összehangolása érdekében 

végzett feladatainak ellátásában, ennek érdekében 

 kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak 

egységes program szerinti ellátását; 

 informatikai szempontból ellenőrzi a központi közszolgálati nyilvántartás 

adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését; 

 a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégiummal 

összehangoltan közreműködik a Kormányhivatal szakigazgatási szervei 

informatikai fejlesztésének összehangolásában; 

 Biztosítja a Kormányhivatal számítástechnikai eszközeinek jogtisztaságát. 

b) Szervezi a Kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, 

módszertani segítséget nyújt az önkormányzatoknak, informatikai támogatást biztosít 

a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek feladataik informatikai feladatellátásához; 

c) Ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat, 

ennek keretében 

d) ellátja az Országos Választási Iroda szakmai irányítása alapján a Területi Választási 

Iroda informatikai feladatait; 

e) Elkészíti a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) megbízása alapján a 

névjegyzéket, értesítőket, átadja a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok 

jegyzékét. Szervezi, oktatja a HVI-k számára a választással kapcsolatos rendszerek 

használatát; 

f) Szervezi és irányítja az Országos Választási Iroda által kiadott forgatókönyvben 

előírtak alapján a választási informatikai próbákat, a szavazást megelőző és a 

szavazás napi informatikai feladatokat; 

g) Részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében, kiemelt figyelmet fordítva a 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi adatbázisának karbantartására. Az 

ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre, 

képzésre és egyéb segítségnyújtásra; 

h) Ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén működő okmányirodák technikai és 

alkalmazási Help Desk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai 

levelezőrendszer használatával.; 

i) Módszertani segítséget nyújt az önkormányzatok feladatainak informatikai 

ellátásához; 
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j) A Hatósági Főosztállyal együttműködve végzi a helyi önkormányzatok anyakönyvi 

informatikai rendszereinek (ASZA) felügyeleti tevékenységét; 

k) Ellátja az anyakönyvi rendszerben (ASZA) az anyakönyvvezetők felhasználói 

jogosultság és autentikációs kártya ellátásával kapcsolatos feladatokat; 

l) Részt vesz a Ket. által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában az 

elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése érdekében; 

m) Biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az 

ügyfélszolgálatok informatikai támogatásával; 

n) Ellátja a szakigazgatási szervek tekintetében az informatikai és kommunikációs 

üzemeltetési feladatokat, melynek keretében gondoskodik a központi üzemeltetésű 

szakrendszerek esetében a helyi üzemeltetési feladatok ellátásáról is a szakrendszer 

központi üzemeltetője által kiadott utasítások figyelembe vételével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


