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13. sz. melléklet 

 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

 

I. A szervezeti egység adatai 

1. § 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának (jelen 

mellékletben a továbbiakban: Főosztály) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

c) munkavégzés helyszíne(i):   

9021 Győr, Árpád út 32., 

9024 Győr, Szabolcska u. 1/a., 

9028 Győr, Régi Veszprémi út 10., 

9024 Győr, Jósika u. 16., 

9028 Győr, Tatai út 3., 

9024 Győr, Bem tér 7., 

9028 Győr, Török I. u. 68.      

d) elérhetőség: Tel.: (96) 795-650, Fax.: (96) 795-605, E-mail: penzugy@gyorkozig.hu, honlap: 

www.kormanyhivatal.hu  

 

2. § 

A Főosztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el. 

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. § 

(1) A Főosztály az alábbi nem önálló szervezeti egységekre tagozódik: 

a) Pénzügyi és Számviteli Osztály, 

b) Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály, 

c) Informatikai Osztály, 

d) Bérgazdálkodási és Támogatási Osztály. 

(2) A Főosztályt főosztályvezető vezeti. 

(3) A Pénzügyi és Számviteli Osztályt osztályvezető vezeti. 

(4) A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztályt osztályvezető vezeti. 

(5) Az Informatikai Osztályt osztályvezető vezeti. 

(6) A Bérgazdálkodási és Támogatási Osztályt a főosztályvezető-helyettes vezeti. 

 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

 

4. § 

(1) A Főosztály ellenőrzési feladatai:  

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett, és az általa biztosított feltételek 

keretei között, ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs 

rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a 

http://www.kormanyhivatal.hu/
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megfelelő személyi és szakmai feltételeknek a meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés 

kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelősségét. 

(2)  A Főosztály koordinációs feladatai: 

a) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésében, az e-közigazgatás kialakításával 

kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében; 

b) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek 

keretében elősegíti annak naprakész működését; 

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését; 

d) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei, informatikafejlesztési 

döntéseinek tervezeteit, előmozdítja területi szinten összehangolt informatikafejlesztést; 

e) szükség esetén részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégium vagy 

bizottságai munkájában; 

f) koordinálja az alapok kifizetéseivel kapcsolatos adó-és járulék bevallás egyeztetését, 

biztosítja az egyeztetéshez szükséges adófolyószámla kivonatokat. 

(3) A Főosztály funkcionális feladatai: 

1) ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az intézményi 

hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a kincstári és 

az elemi intézményi költségvetést az irányító szerv által meghatározott időre és tartalommal; 

2) ellátja a Kormányhivatal tekintetében az analitikus és főkönyvi könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatokat. Elkészíti a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Elkészíti az 

intézményi költségvetési beszámolót az irányító szerv által meghatározott időre és 

tartalommal; 

3) ellátja a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével 

kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és 

házipénztár-kezeléssel kapcsolatos feladatokat. Vezeti a Kormányhivatalhoz beérkező, de 

nem a Kormányhivatalt illető bevételek nyilvántartását és gondoskodik azok visszautalásáról, 

illetve a hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek Kormányhivatal által beszedett, de a 

központi költségvetést vagy más államháztartási szervet megillető bevételek továbbutalásáról; 

4) vezeti a hatáskörébe tartozó követelések nyilvántartását, és ellátja a követelésekkel 

kapcsolatos beszedési, behajtási feladatokat; 

5) a hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében elvégzi a számlák teljesítésigazolását; 

6) kezeli a Kormányhivatal házipénztárát, valamint bevételkezelő helyeit, gondoskodik a 

készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről; 

7) előkészíti a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítésigazolásra jogosult 

személyek névjegyzékét; 

8) koordinálja a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatokat; 

9) elkészíti a Kormányhivatal részére meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel 

biztosított pénzeszközök felhasználásáról szóló elszámolást; 

10) ellátja a Kormányhivatal tekintetében az eszköz- és készletnyilvántartással kapcsolatos 

feladatokat; 

11) előkészíti a leltározásra vonatkozó mindenkor hatályos belső utasításba foglalt szabályzat 

szerint a leltározás dokumentációját, ellátja és koordinálja a leltározási folyamatokat; 

12) irányítja az eszközök, készletek selejtezését, hasznosítását, értékesítését, megsemmisítését; 

13) közreműködik a Kormányhivatal iratkezelési, irattározási, postázási feladatai ellátásában; 

14) elkészíti a hatáskörébe tartozó bevallásokat, figyelemmel kíséri a kormányhivatali 

adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását; 
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15) elkészíti közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentést (Üvegzseb); 

16) ellátja az önköltségszámítással kapcsolatos feladatokat az önálló szervezeti egységek 

adatszolgáltatása alapján; 

17) elkészíti a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladatkörébe tartozó szabályzatok 

tervezeteit; 

18) utasítás alapján véleményezi a kormánymegbízotti normatív utasítások tervezeteit; 

19) ellátja a Kormányhivatal beszerzési feladatait; 

20) ellátja a Kormányhivatal beruházási feladatait; 

21) ellátja a Kormányhivatal vagyongazdálkodási feladatait; 

22) ellátja a Kormányhivatal működtetési és üzemeltetési feladatait; 

23) előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, részt vesz a közbeszerzési eljárások végrehajtásában 

és gondoskodik a közbeszerzési eljárások előkészítéséről; 

24) elkészíti az éves közbeszerzési tervet, annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az éves 

statisztikai összegzést; 

25) elvégzi a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos folyamatok elemzését és javaslatot készít 

a hatékony gazdálkodás megvalósítás érdekében; 

26) a Kormányhivatal által kötött valamennyi szerződésről nyilvántartást vezet; 

27) figyelemmel kíséri a szerződések végrehajtását, javaslatot tesz szerződéskötésre, 

megszüntetésre, illetve módosítására; 

28) részt vesz a selejtezésre javasolt eszközök műszaki felmérésrésben, valamint a selejtezett 

készletek hasznosításában, értékesítésében, megsemmisítésében; 

29) közreműködik a költségvetési beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásában; 

30) üzemelteti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

(továbbiakban: KEKKH) iránymutatása, koordinációja és az Üzemeltetési Szabályzat alapján a 

Kormányhivatal informatikai rendszereit; 

31) fejleszti a KEKKH iránymutatása, koordinációja és a Kormányhivatal szabályzatai alapján a 

Kormányhivatal informatikai rendszereit; 

32) ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 

feladatokat (telepítés, hibaelhárítás); 

33) ellátja a Kormányhivatal Interneten történő megjelenésével kapcsolatos informatikai 

feladatokat (honlapszerkesztés); 

34) üzemelteti az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét (telepítés, 

hibaelhárítás); 

35) közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 

oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat (telepítés, eszköz üzembe helyezés); 

36) felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal informatikai eszközeit és a helyi hálózatot 

(telepítés, hibaelhárítás); 

37) ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos 

rendszergazdai feladatokat (telepítés, hibaelhárítás); 

38) közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az 

egységes közadat-kereső rendszer számára (honlap szerkesztés); 

39) ellátja az elektronikus közigazgatással kapcsolatos hivatali informatikai feladatokat 

(egyeztetés); 

40) segítséget nyújt a pénzügyi, gazdálkodási rendszerek üzembe helyezéséhez és 

működtetésének felügyeletéhez; 
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41) segíti a Kormányablak ügyintézőit az informatikai rendszerek használatában, segítséget nyújt 

a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtásában, valamint a bizonylatok, dokumentumok 

és nyilvántartások biztonsági másolatának és archív állományának elkészítésében; (oktatás, 

telefonos és helyszíni segítségnyújtás); 

42) a Jogi és Koordinációs Főosztállyal együttműködve közreműködik a közigazgatási szervek 

által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzések, továbbképzések 

összehangolásában, az ügyintézés elektronikus módszereinek terjesztésében; (egyeztetés); 

43) a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálytól független informatikai eszköznyilvántartást vezet, a 

fő informatikai eszközök és azok részegységeinek paramétereiről; (dokumentumszerkesztés); 

44) informatikai eszközmozgás esetén a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal közösen 

gondoskodik a nyilvántartások aktualizálásáról; (dokumentumszerkesztés); 

45) a KEKKH-val közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot dolgoz ki; 

(dokumentumszerkesztés); 

46) biztosítja a Kormányhivatal informatikai eszközeinek jogtisztaságát. (beszerzés); 

47) vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik az intézményi 

és külső személyi juttatások számfejtéséről, kifizetéséről; 

48) vezeti a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások folyósításával kapcsolatos 

analitikus nyilvántartásokat, gondoskodik az ellátások folyósításával kapcsolatos igények 

lekéréséről, a kifizetésekről és azok elszámolásáról; 

49) elkészíti a bérgazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat; 

50) a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos követelések 

behajtásában közreműködik. 

(4) A Főosztály egyéb szolgáltatási feladatai:  

a) a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok; 

b) részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében; 

c) az ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre és egyéb 

segítségnyújtásra; (egyeztetés); 

d) ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén működő okmányirodák technikai és 

alkalmazási HelpDesk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai levelezőrendszer 

használatával; (segítségnyújtás); 

e) az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal együttműködve 

segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az 

adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet; rendszergazdaként üzemelteti a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszerét; (telepítés, 

üzemeltetés); 

f) ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és 

igazgatási HelpDesk feladatait. Ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói 

jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat; (karbantartás, 

segítségnyújtás); 

g) az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal együttműködve 

végzi a helyi önkormányzatok ASZA felügyeleti tevékenységét; (karbantartás, 

segítségnyújtás); 

h) ellátja az ASZA az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és authentikációs kártya 

ellátásával kapcsolatos feladatokat; (karbantartás, segítségnyújtás); 
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i) részt vesz a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában az elektronikus 

ügyintézési rendszer bevezetése érdekében; (egyeztetés); 

j) biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az ügyfélszolgálatok 

informatikai támogatásával; (oktatás, segítségnyújtás); 

k) a KEKKH iránymutatása, koordinációja alapján ellátja a Kormányablak informatikai 

vonatkozású üzemeltetési feladatait és kiemelt informatikai támogatást biztosít az ügyintézők 

részére; (oktatás, segítségnyújtás); 

l) a főosztályok informatikai rendszereinek működtetése érdekében együttműködik a főosztályok 

szakmai irányító szerveinek informatikai szervezeti egységeivel, és ellátja ezen 

együttműködés keretében a hozzá delegált informatikai rendszerek működtetésével járó 

feladatokat; (egyeztetés, üzemeltetés); 

m) ellátja a főosztályok 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 figyelembevételével; (egyeztetés, üzemeltetés); 

n) a főosztályok szakmai informatikai feladatai ellátásának, támogatásának érdekében – az 

informatikai feladatokat ellátó munkatársakra vonatkozóan – kidolgozza és felügyeli a 

felelősségi területeket és a helyettesítési rendet, figyelembe véve a felhalmozódott 

tapasztalatokat és a rendszerek működési biztonságát, valamint az arányos 

munkamegosztást; 

o) részt vesz az európai uniós és hazai forrásból biztosított pályázati „Kötött felhasználású” 

pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásában. 

 

5. § 

(1) A Pénzügyi és Számviteli Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az intézményi 

hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat; 

b) elkészíti a kincstári és az elemi intézményi költségvetést az irányító szerv által meghatározott 

időre és tartalommal; 

c) ellátja a Kormányhivatal tekintetében az analitikus és főkönyvi könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatokat. Elkészíti a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokat; 

d) elkészíti az intézményi költségvetési beszámolót az irányító szerv által meghatározott időre és 

tartalommal; 

e) ellátja a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével 

kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és 

házipénztár-kezeléssel kapcsolatos feladatokat; 

f) vezeti a Kormányhivatalhoz beérkező, de nem a Kormányhivatalt illető bevételek 

nyilvántartását és gondoskodik azok visszautalásáról, illetve a hatósági jogkörhöz kötődő 

átfutó bevételek hivatal által beszedett, de a központi költségvetést vagy más államháztartási 

szervezetet megillető bevételek továbbutalásáról; 

g) vezeti a hatáskörébe tartozó követelések nyilvántartását, és ellátja a követelésekkel 

kapcsolatos beszedési, behajtási feladatokat; 

h) a hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében elvégzi a számlák teljesítés igazolását; 

i) kezeli a Kormányhivatal házipénztárát, valamint pénzkezelő helyeit, gondoskodik a készpénz 

kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről; 



 6 

j) előkészíti a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés-igazolásra jogosult 

személyek névjegyzékét; 

k) koordinálja a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a Kormányhivatal 

részére meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel biztosított pénzeszközök 

felhasználásáról szóló elszámolást; 

l) ellátja a Kormányhivatal tekintetében az eszköz/készlet nyilvántartással kapcsolatos 

feladatokat; 

m) előkészíti a leltározásra vonatkozó mindenkor hatályos belső utasításba foglalt szabályzat 

szerint a leltározás dokumentációját, ellátja és koordinálja a leltározási folyamatokat; 

n) irányítja az eszközök, készletek selejtezését, hasznosítását, értékesítését, megsemmisítését; 

o) közreműködik az iratkezelési, irattározási, postázási feladatai ellátásában; 

p) elkészíti a hatáskörébe tartozó bevallásokat, figyelemmel kíséri a kormányhivatali 

adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását; 

q) a közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik; 

r) ellátja az önköltségszámítással kapcsolatos feladatokat az önálló szervezeti egységek 

adatszolgáltatása alapján; 

s) közreműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által készítendő szabályzatok 

elkészítésében; 

t) javaslatot tesz, illetve véleményezi a Kormányhivatalt érintő normatív utasítás tervezeteket. 

 

6. § 

(1) A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) a Főigazgató utasításaink megfelelően feladat- és hatáskörében ellátja a Kormányhivatal 

funkcionális feladatainak irányítását; 

(2) A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) ellátja a Kormányhivatal beszerzési feladatait; 

b) ellátja a Kormányhivatal beruházási feladatait; 

c) ellátja a Kormányhivatal vonatkozásában vagyongazdálkodási feladatait; 

d) ellátja a Kormányhivatal működtetési és üzemeltetési feladatait; 

e) előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, részt vesz a közbeszerzési eljárások végrehajtásában 

és gondoskodik a közbeszerzési eljárások előkészítéséről; 

f) elkészíti az éves közbeszerzési tervet, annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az éves 

statisztikai összegzést,  

g) elvégzi a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos folyamatok elemzését és javaslatot készít 

a hatékony gazdálkodás megvalósítás érdekében; 

h) a működést, üzemeltetést érintő valamennyi szerződésről, megállapodásról, valamint a 

magán személyekkel kötött megbízási szerződésekről nyilvántartást vezet; 

i) figyelemmel kíséri az üzemeltetési szerződéseket, és megbízási szerződések végrehajtását, 

javaslatot tesz szerződéskötésre, megszüntetésre, illetve módosítására; 

j) a hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében elvégzi a számlák teljesítés igazolását.  

k) a közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik; 

l) részt vesz a selejtezésre javasolt eszközök műszaki felmérésrésben, valamint a selejtezett 

készletek hasznosításában, értékesítésében, megsemmisítésében; 

m) közreműködik a költségvetési beszámolással kapcsolatos feladatokat végrehajtásában; 

n) közreműködik a Kormányhivatalt érintő normatív utasítások elkészítésében; 

o) közreműködik az iratkezelési, irattárazási, postázási feladatai ellátásában; 
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7. § 

(1) Az Informatikai Osztály az ellenőrzési feladatai körében:  

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett, és az általa biztosított feltételek 

keretei között, ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs 

rendszereinek üzemeltetését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a 

megfelelő személyi és szakmai feltételeknek a meglétét, valamint az informatikai üzemeltetés 

kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való megfelelősségét. 

(2) Az Informatikai Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) közreműködik a közigazgatás korszerűsítésében, az e-közigazgatás kialakításával 

kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében; 

b) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek 

keretében elősegíti annak naprakész működését; 

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését; 

d) véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitel-, informatika- és 

szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit, előmozdítja területi szinten összehangolt 

ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztést; 

e) szükség esetén részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégium vagy 

bizottságai munkájában. 

(3) Az Informatikai Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) üzemelteti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

(továbbiakban: KEKKH) iránymutatása, koordinációja és az Üzemeltetési Szabályzat alapján 

a Kormányhivatal informatikai rendszereit; 

b) fejleszti a KEKKH iránymutatása, koordinációja és a Kormányhivatal szabályzatai alapján a 

Kormányhivatal informatikai rendszereit; 

c) ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 

feladatokat; (telepítés, hibaelhárítás); 

d) ellátja a Kormányhivatal Interneten történő megjelenésével kapcsolatos informatikai 

feladatokat; (honlap szerkesztés); 

e) üzemelteti az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét; (telepítés, 

hibaelhárítás); 

f) közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 

oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat; (telepítés, eszköz üzembe 

helyezés); 

g) felügyeli és karbantartja a Kormányhivatal informatikai eszközeit és a helyi hálózatot; 

(telepítés, hibaelhárítás); 

h) ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos 

rendszergazdai feladatokat; (telepítés, hibaelhárítás); 

i) gondoskodik a kormányhivatali honlap tartalmának karbantartásáról, a szükséges frissítések 

rendszeres átvezetéséről; (honlap szerkesztés); 

j) közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az 

egységes közadat-kereső rendszer számára; (honlap szerkesztés); 

k) ellátja az elektronikus közigazgatással kapcsolatos hivatali informatikai feladatokat; 

(egyeztetés); 

l) üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a Kormányhivatalnál üzemeltetett 

informatikai eszközök működőképességének fenntartásában; (telepítés, hibaelhárítás); 
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m) segítséget nyújt a pénzügyi, gazdálkodási rendszerek üzembe helyezéséhez és 

működtetésének felügyeletéhez. Az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást 

biztosít a napi feladatok során. Informatikai segítséget nyújt az adatszolgáltatások 

készítésében, továbbításában; (oktatás, helyszíni segítségnyújtás); 

n) segíti a Kormányablak ügyintézőit az informatikai rendszerek használatában, segítséget nyújt 

a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtásában, valamint a bizonylatok, 

dokumentumok és nyilvántartások biztonsági másolatának és archív állományának 

elkészítésében; (oktatás, telefonos és helyszíni segítségnyújtás); 

o) a Jogi és Koordinációs Főosztállyal együttműködve közreműködik a közigazgatási szervek 

által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzések, 

továbbképzések összehangolásában, az ügyintézés elektronikus módszereinek 

terjesztésében; (egyeztetés); 

p) a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálytól független informatikai eszköznyilvántartást vezet, a 

fő informatikai eszközök és azok részegységeinek paramétereiről; (dokumentumszerkesztés); 

q) informatikai eszközmozgás esetén a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal közösen 

gondoskodik a nyilvántartások aktualizálásáról; (dokumentumszerkesztés); 

r) a KEKKH-val közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot dolgoz ki; 

(dokumentumszerkesztés); 

s) biztosítja a Kormányhivatal informatikai eszközeinek jogtisztaságát. (beszerzés). 

(4) Az Informatikai Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében:  

a) közreműködik a Kormányhivatal informatikai tevékenység összehangolása érdekében végzett 

feladatainak ellátásában; 

b) szervezi a Kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, segítséget nyújt az 

önkormányzatoknak, informatikai támogatást biztosít a Kormányhivatal főosztályainak 

feladataik informatikai feladatellátásához; (egyeztetés); 

c) a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok; 

d) részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében, Az ellenőrzési tapasztalatok alapján 

javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre és egyéb segítségnyújtásra; (egyeztetés); 

e) ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén működő okmányirodák technikai és 

alkalmazási HelpDesk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai levelezőrendszer 

használatával; (segítségnyújtás); 

f) az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal együttműködve 

segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az 

adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet; rendszergazdaként üzemelteti a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszerét; (telepítés, 

üzemeltetés); 

g) ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és 

igazgatási HelpDesk feladatait, ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói 

jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat; (karbantartás, 

segítségnyújtás); 

h) az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal együttműködve 

végzi a helyi önkormányzatok ASZA felügyeleti tevékenységét; (karbantartás, 

segítségnyújtás); 

i) ellátja az ASZA az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és authentikációs kártya 

ellátásával kapcsolatos feladatokat; (karbantartás, segítségnyújtás); 
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j) részt vesz a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában az elektronikus 

ügyintézési rendszer bevezetése érdekében; (egyeztetés); 

k) biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az ügyfélszolgálatok 

informatikai támogatásával; (oktatás, segítségnyújtás); 

l) a KEKKH iránymutatása, koordinációja alapján ellátja a Kormányablak informatikai 

vonatkozású üzemeltetési feladatait és kiemelt informatikai támogatást biztosít az ügyintézők 

részére; (oktatás, segítségnyújtás); 

m) a főosztályok informatikai rendszereinek működtetése érdekében együttműködik a főosztályok 

szakmai irányító szerveinek informatikai szervezeti egységeivel, és ellátja ezen 

együttműködés keretében a hozzá delegált informatikai rendszerek működtetésével járó 

feladatokat; (egyeztetés, üzemeltetés); 

n) ellátja a főosztályok 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 figyelembevételével; (egyeztetés, üzemeltetés); 

o) a főosztályok szakmai informatikai feladatai ellátásának, támogatásának érdekében – az 

informatikai feladatokat ellátó munkatársakra vonatkozóan – kidolgozza és felügyeli a 

felelősségi területeket és a helyettesítési rendet, figyelembe véve a felhalmozódott 

tapasztalatokat és a rendszerek működési biztonságát, valamint az arányos 

munkamegosztást; e feladat ellátásában a főosztályok vezetői a szakmai felettes informatikai 

szervezetek vezetőinek bevonásával gondoskodnak a szakrendszerekkel kapcsolatos 

informatikai feladatok ellátásához szükséges ismeretek és jogosultságok biztosításáról; 

(egyeztetés); 

p) részt vesz az európai uniós és hazai forrásból biztosított pályázati „Kötött felhasználású” 

pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásában. (egyeztetés). 

 

8. § 

(1) A Bérgazdálkodási és Támogatási Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) koordinálja az alapok kifizetéseivel kapcsolatos adó-és járulék bevallás egyeztetését, 

biztosítja az egyeztetéshez szükséges adófolyószámla kivonatokat. 

(2) A Bérgazdálkodási és Támogatási Osztály a funkcionális feladatai körében ellátja: 

a) vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik az intézményi 

és külső személyi juttatások számfejtéséről, kifizetéséről; 

b) nyilvántartja a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások folyósításával 

kapcsolatos analitikákat, gondoskodik az ellátások folyósításával kapcsolatos igények 

lekéréséről, a kifizetésekről és azok elszámolásáról; 

c) elkészíti a bérgazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Részt vesz 

az intézményi költségvetési beszámoló elkészítésében; 

d) a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos követelések 

behajtásában közreműködik; 

e) biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallását és 

befizetését; 

f) közreműködik az iratkezelési, irattározási, postázási feladatai ellátásában; 

g) a közzéteendő adatokkal kapcsolatos jelentés (Üvegzseb) elkészítésében közreműködik; 

h) együttműködik a leltározási feladatok elvégzésében; 
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i) javaslatot tesz, illetve véleményezi a Kormányhivatalt érintő normatív utasítás tervezeteket. 

 

9. § 

(1) A Pénzügyi és Számviteli Osztály funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

A Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvény, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

alapján látja el feladatait. 

a)  A költségvetési referens ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az 

intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a 

kincstári és az elemi intézményi költségvetést az irányító szerv által meghatározott időre és 

tartalommal. Az irányítószerv által meghatározott kritériumok alapján rovatonként megtervezi a 

Kormányhivatal költségvetési kiadásait és bevételeit, figyelembe véve az előző év eredeti 

előirányzatát, valamint az adott évre vonatkozó szintre hozásokat és szerkezeti változásokat. A 

tervezés, valamint az irányítószerv által megadott keretszámok alapján elkészíti az első és 

második körös kincstári költségvetést, rögzíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) KGR 

K11 rendszerében jóváhagyás céljából. Határidőre elkészíti a Kormányhivatal elemi 

költségvetését és rögzíti a MÁK KGR K11 rendszerben. Jóváhagyás után az eredeti előirányzatot 

lekönyveli a Forrás SQL integrált pénzügyi rendszerben. Ellátja a költségvetés tervezésével, az 

előirányzat felhasználással, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással 

kapcsolatos feladatokat, ellátja az előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, likviditási 

tervet készít. 

b) A számviteli referens ellátja a Kormányhivatal tekintetében az analitikus és főkönyvi 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat Forrás SQL integrált ügyviteli program használatával. A 

Kormányhivatal pénzügyi és gazdasági helyzetét befolyásoló gazdasági eseményeket analitikus 

nyilvántartásba veszi, kontírozza az adott gazdasági eseményt, arról az elkészült bizonylatot 

kinyomtatja, dátummal és aláírásával ellátja. Érvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás után, a 

jóváírt bevételeket lekönyveli, a kiadásokat utalásra előkészíti. A számviteli referens könyveli 

Kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámláinak forgalmát, letéti és egyéb kincstári 

számláinak forgalmát, a lakástámogatási számla forgalmát, valamint ezzel kapcsolatosan 

nyilvántartásokat vezet (adott előlegek, kapott előlegek, stb.), gondoskodik a számlákon keresztül 

teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról. 

Negyedévente elkészíti a Kormányhivatal Mérlegjelentését, a MÁK által meghatározott 

formátumban, KGR K11 programban. Ellenőrzés után kinyomtatja az elkészült jelentést, 

jóváhagyás után elektronikusan megküldi a MÁK részére, az adatszolgáltatás alapjául szolgáló 

főkönyvi kivonattal együtt. 

A kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek tartozásállományáról szóló jelentést a 

számviteli referens elkészíti a tárgyhó 31. állapotnak megfelelően a tárgyhót követő hó 05-ig. A 

referens főkönyvi kivonatot készít, annak adatait millió forintra kerekítve rögzíti a MÁK honlapján 

rendszeresített formanyomtatványon. Ellenőrzés, nyomtatás és jóváhagyás után a MÁK részére 

elektronikus úton eljuttatja. Elkészíti a Kormányhivatal Költségvetési jelentését a tárgyhónap 

adatait feldolgozva, főkönyvi kivonatot kikérve, annak adatait forintban rögzítve a KGR K11 

programban rendelkezésre bocsátott nyomtatványon. Gondoskodik a személyi juttatások 

könyveléséről, ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások vezetéséről a Forrás SQL 
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rendszerben. A KIRA bérnyilvántartó rendszer adataival elvégzi a szükséges egyeztetéseket a 

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztállyal együttműködve. Az adott hónapot érintő, kifizetett 

személyi juttatások könyvelését egyezteti a számfejtett adatokkal. Eltérés esetén feltárja annak 

okát, ha kell, javítja a hibákat. Egyeztetett, hibátlan adatállomány esetén Forrás SQL programban 

elkönyveli az adott tételeket. 

Egyezteti a MÁK által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és 

bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést, a PJO2 űrlapot a Kormányhivatal számviteli 

nyilvántartásával, elvégzi a szükséges ERA rendszerezéseket. A feldolgozott adatok alapján 

havonta adatot szolgáltat a várható kiadások és bevételek alakulásáról. 

Havonta adatszolgáltatást készít a MÁK felé a más szervet megillető bevételek analitikájáról. Éves 

beszámolót készít a központosított bevételek tekintetében a főosztályvezető irányításával, 

meghatározott formában. A központosított bevételekről a számviteli referens analitikus 

nyilvántartást vezet a Forrás SQL rendszerben, annak adatait havi adatszolgáltatás keretében 

táblázatban rögzít. Ellenőrzés és jóváhagyás után továbbítja elektronikusan a MÁK felé. 

Együttműködik az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztállyal az árverések 

lebonyolítása tekintetében, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy Önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 

értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján. A számviteli 

referens a meghatározott formanyomtatványokat használva szolgáltat adatot a Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földművelésügyi Főosztály részére, az árveréssel kapcsolatos pénzmozgásokról. 

Elkészíti az intézményi költségvetési beszámolót az irányító szerv által meghatározott időre és 

tartalommal. A költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év február 28-ig kell elkészíteni a 

Kormányhivatalnak. A záró főkönyvi kivonat adatait rögzíti a KGR K11 programban létrehozott 

nyomtatvány garnitúrában. Ellenőrzés és jóváhagyás után a programban feladja elfogadásra az 

irányító szerv felé. Az irányító szerv elfogadása után, kinyomtatja, aláírattatja a Kormányhivatal 

vezetőjével és eredeti példányt küld az irányító szerv részére. 

c)  Vezeti a Kormányhivatalhoz beérkező, de nem a Kormányhivatalt illető bevételek nyilvántartását 

és gondoskodik azok visszautalásáról, illetve a hatósági jogkörhöz kötődő átfutó bevételek hivatal 

által beszedett, de a központi költségvetést vagy más államháztartási szervezetet megillető 

bevételek továbbutalásáról. 

Gondoskodik a Kormányhivatalt illető bevételek beszedéséről, vevő számla kiállításáról. A 

megállapodások alapján kimutatást készít a továbbszámlázandó kiadásokról. Gondoskodik 

továbbá a Kormányhivatal bankszámlájára érkezett bevételek beazonosításáról, illetve 

feldolgozásáról a Forrás SQL rendszerbe. Gondoskodik a tévesen befizetett összegek 

rendezéséről. 

 

d)  A pénzügyi referens vezeti a hatáskörébe tartozó követelések nyilvántartását, és ellátja a 

követelésekkel kapcsolatos beszedési, behajtási feladatokat. 

Az önálló szervezeti egységektől beérkező nem jogerős fizetési kötelezettséget, előíró 

határozatokat és végzéseket analitikus nyilvántartásba veszi, majd jogerőre emelkedést követően 

azokat előírja a FORRAS SQL integrált informatikai rendszerbe. Folyamatosan figyelemmel kíséri 

a fizetési határidőket és azok lejártakor késedelmi pótlék felszámításával egyidejűleg fizetési 

emlékeztetőt küld ki. Ennek eredménytelensége esetén végrehajtási eljárást kezdeményez. Az 

adók módjára behajtandó köztartozások esetében megkereséssel él az illetékes adóhatóságnál, a 
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Ket alapján behajtandó követelések esetében tájékoztatja az első fokú hatóságként eljáró önálló 

szervezeti egységet. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra beérkező fizetési kedvezményeket 

és méltányossági kérelmeket továbbítja az elsőfokú hatóságként eljáró önálló szervezeti 

egységhez. Az engedélyezett méltányosságot és kedvezményt az analitikus nyilvántartásba 

felvezeti. Negyedéves rendszerességgel adategyeztető táblázatokat küld ki az önálló szervezeti 

egységeknek. Az analitikusan nyilvántartott, a fellebbezés vagy bírósági felülvizsgálat alatt álló és 

a nem jogerős követelésekről, valamint a negyedévben befolyt befizetésekről tájékoztató 

táblázatokat küld ki. Az éves beszámoló alátámasztása érdekében egyenlegközlőt küld a 

kötelezettek felé. A szabálysértési bírságokat kiszabó végzések, és határozatok esetében a nem 

Jogerős fizetési kötelezettségeket analitikus nyilvántartásba veszi, majd jogerőre emelkedést 

követően azokat előírja a FORRAS SQL integrált informatikai rendszerbe. A központosított 

bevételek beszedése célelszámolási számlára beérkező befizetéseket beazonosítja és a 

befizetésekről a járási hivatalokat napi rendszerességgel tájékoztatja. A beérkező és analitikus 

nyilvántartásban nem szereplő követelésekről az alapbizonylatot bekéri. A közérdekű munkával 

ledolgozott vagy elzárással teljesített szabálysértési bírságok esetében előterjesztést nyújt be a 

követelés törlésének engedélyezésére. A behajthatatlannak minősülő követelések törlésére 

vonatkozóan előterjesztést készít. Negyedéves rendszerességgel adategyeztető táblázatokat küld 

ki a járási hivataloknak. Az éves beszámoló alátámasztása érdekében egyenlegközlőt küld a 

kötelezettek felé. 

A nem határozaton és végzésen alapuló követelések esetében negyedévente az előző 

negyedévben nem teljesült előírásokról késedelmi pótlék felszámításával egyidejűleg fizetési 

emlékeztetőt küld ki a kötelezettek részére. Az éves beszámoló alátámasztása érdekében 

egyenlegközlőt küld a kötelezettek felé. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az e-cégjegyzékben közölt változásokat, melyek a 

Kormányhivatal követelésállományát érintik. Gondoskodik a felszámolási, kényszertörlési vagy 

csődeljárás indítása esetében a hitelezői igény bejelentéséről, a fizetendő hitelezői igény díjának 

átutalásáról. A megküldött közbenső- és záró mérlegeket felülvizsgálja, az azokban történt 

változásokról tájékoztatást ad. Befejeződött felszámolási eljárás esetén tájékoztatást kér az 

illetékes cégbíróságtól a cégvezetők és vezető tisztségviselők felelősségéről. A cég 

Cégbíróságnál történő teljes törlését kővetően előterjesztést készít a követelés nyilvántartásból 

való törlésének engedélyezésére. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a követelések elévülési idejét, megállapítja (szükség esetén 

bekéri a szükséges dokumentumokat) az elévülés pontos időpontját. Előterjesztést készít a 

követelés nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére. 

Vezeti és feladást készít a főkönyvi könyvelés részére az alábbiak tekintetében: 

1. Nem jogerős követelések 

2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelések 

3. Rövid lejáratú követelések után járó kamat 

4. Behajthatatlanság miatt kivezetett követelések 

 

e)  A számviteli referens a hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében elvégzi a számlák teljesítés 

igazolását, valamint a számlákhoz csatolja a teljesítésigazolás alapdokumentumait. Felvezeti a 

kötelezettségvállalásokat a Forrás SQL Pénzügyi Integrált Rendszerbe. Teljesíti a fizetési 

kötelezettségeket a kapcsolódó jogszabályok és utasítások alapján. 



 13 

f)  A pénzügyi referens kezeli a Kormányhivatal házipénztárát, valamint pénzkezelő helyeit, 

gondoskodik a készpénz kifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről. A 

házipénztárba érkező bevételeket könyveli, azokról bevételi pénztárbizonylatot állít ki. A 

házipénztár terhére kifizethető kiadásokat teljesíti. A kifizetéssel kapcsolatos gazdasági 

eseményeket könyveli, és kiadási pénztár bizonylatot készít. A nap végén a pénztárt zárja, 

egyezteti a záró pénzkészletet, címletjegyzéket vesz fel. Hiány vagy többlet esetén feltárja a 

különbség okát, és intézkedik annak megszüntetéséről. Pénztárjelentést és pénztárkönyvet 

nyomtat, aláírásával igazolja, lefűzi a könyvelési bizonylatok közé. 

Bejelenti az Elektra (kincstári utalási rendszer) rendszerhez kapcsolódó jogosultságokat, azokról 

nyilvántartást vezet. Táblázatban összesíti a jogosultak adatait, a kincstári kártyákat elzárva őrzi. 

g) A számviteli referens koordinálja a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatokat, elkészíti a 

Kormányhivatal részére meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel biztosított 

pénzeszközök felhasználásáról szóló elszámolást. Analitikus és főkönyvi könyvelést vezet a 

meghatározott céllal kapott pénzeszközök felhasználásáról. Nyilvántartásba veszi a kapott 

előirányzatokat, kötelezettségvállalásokat, gondoskodik azok teljesítéséről. Részt vesz az 

elszámolási kötelezettséggel biztosított pénzeszközök felhasználását célzó ellenőrzésekben. 

A számviteli referens nyilvántartást vezet a készletek állományáról, folyamatosan figyelemmel 

kíséri annak alakulását; ellenőrzi a készletbeszerzések átvételének megvalósulását. Vezeti a 

szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, készletgazdálkodási tervet készít. Ellátja a 

Kormányhivatal tekintetében az eszköz/készlet-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat. Előkészíti 

a leltározásra vonatkozó mindenkor hatályos belső utasításba foglalt szabályzat szerint a 

leltározás dokumentációját, és koordinálja a leltározási folyamatokat. A tárgyi 

eszközökről/készletekről a Forrás SQL program segítségével analitikus nyilvántartást vezet. Az 

önálló szervezeti egységeknél lévő eszközök/készletek mozgatásáról/felhasználásáról készült 

bizonylatokat lekönyveli. Az érvényben lévő jogszabályok, és normatív utasítások alapján 

elszámolja az értékcsökkenési leírást. A selejtezésre javasolt eszközökről, készletekről elkészíti a 

selejtezési jegyzőkönyvet az érvényben lévő szabályzat alapján, továbbá irányítja a selejtezett 

eszközök, készletek hasznosítását, értékesítését, megsemmisítését. A selejtezett eszközöket, 

készleteket a nyilvántartásból kivezeti, illetve feladja a főkönyvi könyvelés felé. 

h) A számviteli referens elkészíti a hatáskörébe tartozó bevallásokat, figyelemmel kíséri a 

kormányhivatali adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását. A rendelkezésre álló adatok alapján 

elkészíti havonta az ÁFA bevallást, gondoskodik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 

NAV) részére történő küldéséről, valamint a fizetendő díj utalásáról. Negyedévente elkészíti a 

Cégautóadó, és Rehabilitációs hozzájárulás alakulásáról szóló bevallást, intézkedik a NAV 

részére történő megküldéséről, valamint az adó utalásáról. Figyelemmel kíséri a kormányhivatali 

adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását, amit az általa megküldött folyószámla-kivonattal 

egyeztet, az esetleges eltérések okát megállapítja és azt helyesbíti. 

i)  A számviteli referens az Üvegzseb elkészítése során az analitikus és főkönyvi nyilvántartás adatai 

alapján összeállítja a közzéteendő adatokról szóló jelentést, melyet jóváhagyást követően a 

Kormányhivatal honlapján az Informatikai Osztály közreműködésével nyilvánosságra hoz. 

j)  A számviteli referens ellátja az önköltségszámítással kapcsolatos feladatokat az önálló szervezeti 

egységek adatszolgáltatása alapján. A önálló szervezeti egység meghatározza azon feladatai 

körét, amit vállalkozási tevékenység keretében végez. Meghatározza, hogy az egyes 

munkafolyamatok milyen személyi és tárgyi feltételek hozzáadásával valósulhatnak meg. Az 
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egységnyi munkafolyamathoz szükséges személyi és tárgyi feltételekhez egységárat számol a 

főkönyvi adatok alapján. Az adott tevékenységhez kidolgozott önköltségszámítás alapján a 

referens gondoskodik a kiadások és bevételek elkülönített szakfeladaton történő könyveléséről. 

Közreműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által készítendő szabályzatok 

elkészítésében. Javaslatot tesz, illetve véleményezi a Kormányhivatalt érintő normatív utasítás 

tervezeteket.  A pénzügyi és számviteli osztály referensei közreműködnek a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály által készítendő szabályzatok elkészítésében. 

 

10. § 

(1) A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztálya funkcionális tevékenysége során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a)  A beszerzési referens az önálló szervezeti egységtől érkező beszerzési igényt a beérkezése után 

haladéktalanul, de legfeljebb a beérkezést követő munkanapon - az igénylő tájékoztatásával 

egyidejűleg - érkezteti és iktatja. A beszerzési igények megalapozottságának vizsgálatát követően 

- amennyiben a beszerzési igény indoklása nem teljes körű - az iktatást követő 3 munkanapon 

belül hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. Amennyiben a hiánypótlás nem megfelelő vagy a 

beszerzési igény nem megalapozott, a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetője 

részletes indoklással javaslatot tesz annak elutasítására. Az elutasításról a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály vezetője dönt. Elutasítás esetén a döntést követő munkanapon, 

elektronikus úton értesíti az igénylőt. A beszerzési igény teljesítésének lehetőségét a 

megalapozottság megállapításától számított 2 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a 

bejelentett beszerzési igény teljesítése beszerzés nélkül megoldható, úgy a kért eszköz, 

anyagraktárból történő kiadása a rendelkezésre állás megállapításától - ide nem értve az 

ütemezett szállításokat - számított 6 munkanapon belül a raktáros teljesíti. Szakértelemmel 

rendelkező munkatárs által történő feladat elvégzése esetén a munkavégzés megszervezése és 

kivitelezése az igény ekképpen való teljesíthetőségének megállapításától számított 10 

munkanapon belül a karbantartó elvégzi az igényben jelzett feladatot. Az igény beszerzés nélkül 

való teljesíthetőségéről a beszerzési referens az igénylőt tájékoztatja. A saját erőforrásból nem 

kielégíthető igény esetében a Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztálya a 

megalapozottság megállapítását követően haladéktalanul elindítja a beszerzés folyamatát. Az 

Osztályon dolgozó referensek kapcsolatot tartanak a működéssel, beszerzéssel, kapcsolatos 

partnerekkel. A közbeszerzési referens a beszerzést megelőzően megvizsgálja, hogy a beszerzés 

nem tartozik-e a közbeszerzési törvény hatálya alá. Ha a beszerzés a közbeszerzési törvény 

hatálya alá tartozik, úgy a Kormányhivatal Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint jár el. 

A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetője amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

beszerzési igény készpénzzel történő kifizetés mellett valósítható meg, haladéktalanul felkéri az 

igénylőt az igény - az erre vonatkozó szabályzatban szereplő - nyomtatványon történő 

benyújtására. Az osztályvezető a benyújtott beszerzési igényt 2 munkanapon belül továbbítja a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője felé. A beszerzési engedélyt a beszerzési referens 

a webes táblázaton jelzi és annak aláírt példányát a Kormányhivatal házipénztárába továbbítja. A 

karbantartási-üzemeltetési igényeket — kivéve az azonnal elhárítandó ás sürgős eseteket — 

összegyűjtve kell továbbítani az erre a célra kialakított webes felületen elérhető táblázatos 

formában. 
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A beszerzési referens felel a megrendelések elkészítéséért. Ennek keretében árajánlatot kér be, 

összesíti azokat és megküldi jóváhagyás céljából az arra jogosult személyek részére. A 

megrendeléseket - annak a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője és a 

kötelezettségvállaló általi aláírását követő - 2 munkanapon belül megküldi a kiválasztott partner 

részére. A megrendelés tényéről az igénylőt tájékoztatja. A megrendelésből egy példányt átad a 

Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. A beszerzési referens a szerződések előkészítése során 

meghatározza a szerződéskötés célját, indokát, a szerződési feltételeket. A szerződés tervezetet 

véleményezteti a Kormányhivatal erre vonatkozó szabályzata szerinti önálló szervezeti 

egységekkel. Előterjeszti az aláírásra jogosult elé, ezt követően gondoskodik a szerződéses 

partnerrel történő aláíratásról is. A beszerzési referens a szerződésekről naptári évenként 

folyamatos sorszámmal nyilvántartást vezet. 

b)  A beszerzési referens a közbeszerzés eljárásrendjének, valamint az eljárás fajtájának 

kiválasztása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el. A közbeszerzési eljárás 

megindítására vonatkozó beszerzési igény beérkezését követően az Előkészítő és Bíráló 

Bizottság (a továbbiakban: EBB) előkészíti a közbeszerzési eljárás dokumentumait, meghatározza 

a közbeszerzési eljárás becsült értékét, az alkalmazandó eljárásrendet, a közbeszerzési eljárás 

fajtáját. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumainak előkészítése után az EBB vezetője összehívja a bíráló 

bizottsági ülést. Az ülésen a tagok megvitatják az eljárás dokumentumait, a közbeszerzési 

ügyintéző a szükséges módosításokat a dokumentumokon átvezeti. Ezt követően az EBB 

jóváhagyásra terjeszti elő a Döntéshozó felé az eljárást megindító felhívást, az eljárás valamennyi 

dokumentumával egyidejűleg. 

A közbeszerzési referens a döntést követően az eljárás megindításának engedélyezése 

érdekében az iratokat felterjeszti szükség esetén első körben a Belügyminisztérium, és (az 

Európai Unió által finanszírozott eljárásokat kivéve) minden esetben a Miniszterelnökség részére. 

A Miniszterelnökség jóváhagyását követően, vagy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló hatályos rendelkezésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét 

követően az EBB a Döntéshozó jóváhagyásával a közbeszerzési eljárást megindítja. 

Az ajánlattételi határidő letelte napján, a bontást követően, bíráló bizottsági ülés keretében az 

EBB megkezdi az ajánlatok vizsgálatát, szükség esetén hiánypótlási felhívást bocsát ki. A 

hiánypótlási határidő leteltét követően bíráló bizottsági ülés keretében az EBB elvégzi az ajánlatok 

és hiánypótlások vizsgálatát és javaslatot tesz a Döntéshozó felé az eljárás eredményére 

vonatkozóan. 

A döntés meghozatalát követően a közbeszerzési eljárás eredményét a közbeszerzési referens 

ügyintéző felterjeszti jóváhagyásra a Miniszterelnökség felé. 

A Miniszterelnökség jóváhagyását követően, illetve a hatályos rendelkezésekben meghatározott 

határidő eredménytelen elteltét követően, az EBB a Döntéshozó jóváhagyásával a közbeszerzési 

eljárás eredményét kihirdeti; az Európai Unió által finanszírozott eljárások esetében az eljárás 

összes dokumentumát megküldi utóellenőrzésre. 

A moratórium időszaka alatt a közbeszerzési referens előkészíti a közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen kötendő szerződést, azt aláírásra terjeszti elő. 

A közbeszerzési referens előkészíti a Kormányhivatal közbeszerzési tervét. Az igénybejelentők 

tárgyév február 28-ig jelzett éves közbeszerzési igényeik alapján beérkezett igényeket azok 
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tárgyára tekintettel összesíti. A közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló hatályos 

törvényben meghatározott időpontig jóváhagyásra előterjeszti. Az elfogadott közbeszerzési tervet 

a döntést követő 3 munkanapon belül a megküldi az illetékes minisztérium, illetve felügyeleti szerv 

részére és biztosítja a honlapon történő közzétételét. Az éves összesített közbeszerzési tervet a 

központosított közbeszerzés keretében beszerzésre tervezett kiemelt termékek vonatkozásában a 

központi beszerző szervezet által közzétett formában, összhangban a központosított 

közbeszerzési portálon közzétett hierarchikus beszerzés osztályozási rendszerrel a Beszerzési, 

Beruházási és Üzemeltetési Osztály köteles elkészíteni és rögzíteni a központi beszerző 

szervezet honlapjára elektronikus formában. A közbeszerzési referens a közbeszerzésekről szóló 

hatályos törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítése érdekében nyilvántartásokat vezet. 

c)  Az üzemeltetési referens biztosítja a járművek és egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését, ellátja a 

gépkocsi-elosztással kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri azok műszaki állapotát, 

gondoskodik szervizelésükről. Gondoskodik a kiküldetéshez szükséges engedélyek, az autópálya-

használati engedélyek és a nemzetközi biztosítás- igazolás beszerzéséről. Nyomon követi a 

hivatali gépjármű-használatot a GPS rendszeren keresztül. A hivatali gépjármű használati 

engedélyeket kiállítja, és nyilvántartásba veszi. A hivatali gépjárművek karbantartásával és 

javításával, valamint az időszakos műszaki vizsgával kapcsolatos feladatokat az üzemeltetési 

referens, a hivatásos gépkocsivezetők közreműködésével látja el. Figyelemmel kíséri a 

gépjárművek üzemanyag fogyasztását, túlfogyasztás esetén megteszi a szükséges 

intézkedéseket. A hivatásos gépjárművezetők feladatát képezi az üzemeltetési referens által 

összeállított beosztás alapján a Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek állapotának 

rendszeres állapotfelmérése, melyről jelentést tesznek az üzemeltetési referens felé. 

d)  Az üzemeltetési referens a nyomtatókról, multifunkcionális eszközökről műszaki dokumentációt 

vezet, biztosítja a karbantartások megszervezését, koordinálja a Kormányhivatalnál a 

portaszolgálat, gondnok, takarító, karbantartó, gépkocsivezető feladatokat ellátó személyeket. 

Összegyűjti és elemzi az ingatlanok mérőóráinak, valamint a nyomtatók számlálóinak állását. 

Javaslatot tesz a hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetésre. 

e)  Az üzemeltetési referens elkészíti a hivatali gépjárművek vezénylését. A beérkezett heti igényeket 

áttekinti, összesíti és a teljesíthetőségük figyelembevételével, az osztályvezető egyetértése 

mellett jóváhagyás céljából az utazást megelőző hét utolsó munkanapján 9 óráig továbbítja a 

Főigazgató vagy az általa kijelölt személy részére. 

f)  Saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatának engedélyezése érdekében a Beszerzési, 

Beruházási és Üzemeltetési Osztály vezetője a tárgyévet megelőző év november 20-ig javaslatot 

tesz az önálló szervezeti egységek által felhasználható kilométerkeret nagyságára, melyet 

előterjeszt jóváhagyásra a Főigazgató vagy az általa kijelölt személy részére. A jóváhagyott 

kilométerkeretről az üzemeltetési referens írásban tájékoztatja az érintett önálló szervezeti egység 

vezetőjét a tárgyévet megelőző év november 25-ig. A saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú 

használata tekintetében az éves, vagy havi kilométerkeretek meghatározását előkészíti az önálló 

szervezeti egységek részére, valamint az engedélyeket előkészíti pénzügyi ellenjegyzés és 

kiadmányozás céljából. Összegyűjti a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatával 

kapcsolatos elszámolásokat. 
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g)  Az üzemeltetési referens, valamint a műszaki referens részt vesz a selejtezésre javasolt eszközök 

műszaki felmérésében. Gondoskodik a selejtezésre jelölt eszközök/készletek elkülönítéséről. A 

javításra átadott eszközökről a vonatkozó szabályzat szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki, 

aminek egy példányát az átadó önálló szervezeti egységnek ad át megőrzésre. Javításra átadott 

eszköz esetében az átadót értesíti, ha az eszköz nem javítható, selejtessé vált. Ez esetben 

Selejtes eszközök raktárában helyezi el az eszközt. 

h)  A Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály az ingatlanvagyon kezelésével, használatával, 

fenntartásával és hasznosításával összefüggő feladata során az állami vagyonról szóló hatályos 

törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A beszerzési és vagyongazdálkodási 

ügyintéző a Kormányhivatal alapfeladatainak ellátása során feleslegessé váló ingatlanok esetében 

az MNV Zrt-nél kezdeményezi a vagyonkezelői jog megszüntetését, ehhez beszerzi az irányító 

szerv nyilatkozatát, részt vesz a birtokba adási eljárásban. Az ingatlanok térítésköteles, illetve 

térítésmentes hasznosítása tárgyában megkeresi az MNV Zrt-t hozzájárulás beszerzése 

érdekében. Vezeti a Kormányhivatal ingatlan-állományával kapcsolatos nyilvántartásokat és 

ellátja az ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával 

összefüggő feladatokat, működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait. 

i)  A műszaki referens elkészíti, majd ezt követően a Kormányhivatal beruházási tervét jóváhagyásra 

előterjeszti. Összeállítja a beruházási terv végrehajtásáról szóló éves jelentést. 

 

11. § 

(1) Az Informatikai Osztály funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) A Kormányhivatal munkatársai a hibabejelentéseiket személyesen, telefonon vagy e-mail-ben 

tehetik meg. Az informatikai referens ennek alapján, a munkaköri leírásaik szerinti 

munkamegosztásnak megfelelően (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) végzik a hiba 

elhárítását. Feladataikat a szabályzatoknak és a felhasználói kézikönyveknek megfelelően végzik. 

Az informatikai referens a hibával kapcsolatos kérdéseket tesz fel, egyszerű hibák esetén 

javaslatot ad a probléma megoldására. Ha ez nem vezet eredményre, akkor személyesen 

felkeresi a hiba bejelentőjét és ha lehetséges, a helyszínen elhárítja a hibát. Ehhez segítséget kér 

a központi HelpDesk szolgáltatástól, ha a hiba a helyszínen nem hárítható el, akkor az eszköz 

elszállításáról intézkedik. A munkavégzésének a helyén teszteli az eszközt, hardverhiba esetén 

intézkedik a javításáról, szoftverhiba esetén újratelepíti az alkalmazást, szükség esetén az 

operációs rendszert, szakmai segítséget nyújt a számítógépes rendszerek használóinak, (oktatás, 

telefonos, helyszíni támogatás). A KEKKH iránymutatásával támogatja a felmerülő, 

üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat; (telepítés hibaelhárítás). A KEKKH Információ 

Technológiai (a továbbiakban: lT) fejlesztési koncepciónak megfelelően koordinálja a 

konszolidáció folyamatában a különböző felmérések, tesztelések, rendszerfejlesztések 

megvalósítását a Kormányhivatal vonatkozásában (egyeztetés, végrehajtás). 

b) lnformáció-biztonsággal kapcsolatos feladatok munkafolyamata során az osztályvezető és az 

informatikai referens közreműködik a Kormányhivatal számítógépes fejlesztési és védelmi 

tervének kidolgozásában. A védelmi rendszerek működőképességét, (egyeztetés, helyszíni 

együttműködés), a számítógépes informatikai rendszer kialakítását véleményezi, (egyeztetés) 

szakmai javaslatot készít a számítógépes rendszerek felhasználására, (egyeztetés; 

javaslatkészítés), közreműködik annak megvalósításában és a megvalósítást követően ellenőrzi. 

Az információbiztonság (sértetlenség, rendelkezésére állás) fenntartásának érdekében kialakítja 
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az archiválási rendet, az állományokról és meghatározott szoftverekről biztonsági mentést készít 

és azokat rendszeresen ellenőrzi, (egyeztetés, végrehajtás, tesztelés). Figyelemmel kíséri az IT 

fejlődése során felmerülő új technológiai megoldásokat, megvizsgálja azok Kormányhivatalnál 

történő költséghatékony integrálhatóságát és terveket dolgoz ki az új technológiai fejlesztési 

lehetőségek bevezetésére vonatkozóan (egyeztetés). 

c)  Informatikai referens elvégzi a Kormányhivatal hivatali kapuival kapcsolatos adminisztrációs 

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

ügyintézőinek a kérdőív kitöltésében, szükség esetén oktatást végez, telefonos, illetve helyszíni 

támogatás nyújt. 

d) Kialakítja a Kormányhivatal hálózatához, a hálózati csoportokhoz, alkalmazásokhoz való 

hozzáférés hierarchikus rendszerét, amelyről nyilvántartást vezet (egyeztetés, dokumentum 

karbantartás). 

(2) Az Informatikai Osztály az egyéb szolgáltatási körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a)  Együttműködik az ügyviteli tevékenység összehangolásában az önálló szervezeti egységekkel, 

előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását (egyeztetés). 

b) A Megyei Államigazgatási Kollégiummal összehangoltan közreműködik a Kormányhivatal 

informatikai fejlesztésének összehangolásában (egyeztetés). 

c)  Az informatikai referens ellátja az Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) szakmai 

irányítása alapján a Területi Választási Iroda informatikai feladatait, telepíti a programokat. 

Felmerülő hiba, probléma esetén hibaelhárítást végez, segítséget nyújt. Szervezi és irányítja az 

NVI által kiadott forgatókönyvben előírtak alapján a választási informatikai próbákat, a szavazást 

megelőző és a szavazás napi informatikai feladatokat. 

d)  Az informatikai referens elkészíti a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) megbízása 

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

használatát. 

 

12. § 

A Bérgazdálkodási és Támogatási Osztálya funkcionális tevékenysége során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a)  A bérszámfejtési referens gondoskodik az intézményi kifizetések, a nem rendszeres juttatások, 

változóbérek, közfoglalkoztatottak bérének, a külső kifizetések, egyéb juttatások számfejtéséről, 

rögzítéséről, utalási állomány előállításáról a KIRA rendszer segítségével. A rögzítés után a KIRA 

rendszeréből letölti a napi utalandó állományokat, egyezteti a rögzített adatokkal, ellenőrzés után, 

ha szükséges átszerkeszti. Kinyomtatja a MÁK által számfejtett illetményekről a kifizetési 

jegyzéket, és eljuttatja azt a Kormányhivatal önálló szervezeti egységeihez. Előkészíti a főkönyvi 

könyveléshez a számfejtett illetményekről, egyéb személyi kifizetésekhez kapcsolódó juttatásokról 

a feladást. Gondoskodik a dolgozók által kért jövedelem-, munkaviszony- és egyéb igazolások 

elkészítéséről. Az éves személyi jövedelemadó bevallás idején gondoskodik a MÁK által küldött 

nyilatkozatok kiosztásáról a munkavállalók részére, a nem önbevalló dolgozók adóigazolásait, a 

megadott határidőre, a mellékletekkel együtt összegyűjti és a MÁK felé továbbítja. Vezeti az 

illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, tartja a kapcsolatot az 

illetményszámfejtést végző MÁK ügyintézővel. Ellátja a kormánytisztviselőknek, 
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munkavállalóknak, ügykezelőknek járó szociális juttatások, előlegek számfejtését, erről 

nyilvántartást vezet, melyet a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal, valamint a MÁK-kal is egyeztet. 

A cafetéria-juttatással kapcsolatban a Webcafe programban az igényeket rögzítést követően 

ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az igénylőt, az évközi módosításokat átvezeti a 

programban. Rendelkezik a cafetéria-túlfizetések megtérítéséről. Havonta összeállítja a cafetéria-

elemek megrendelését, gondoskodik azok kiosztásáról. Vezeti a cafetéria-juttatások teljesülésével 

kapcsolatos nyilvántartásokat és rögzíti a KIRA rendszerben. A megrendelt utalványokat eljuttatja 

a dolgozókhoz. 

A munkába járási igényeket befogadja, ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel az 

igénylőt, előkészíti pénzügyi ellenjegyzés és engedélyezés céljából, nyilvántartást vezet róla. 

Engedélyezés után nyilvántartásba veszi és havonta a beérkező bizonylatok alapján összeveti a 

saját gépjármű hivatali célú használatáról benyújtott bizonylatokkal, a nyilvántartással és a jogos 

igényt számfejti és átadja a Pénzügyi és Számviteli Osztály felé kifizetés céljából. Egyéb 

költségtérítések esetében az igényeket elbírálja, szükség esetén egyeztet a Jogi és Koordinációs 

Főosztállyal, analitikus nyilvántartást fektet fel, a jogos igényt számfejti és átadja a Pénzügyi és 

Számviteli Osztály felé kifizetés céljából. 

b) A bérszámfejtési referens elkészíti a bérgazdálkodással, támogatássokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatásokat. Részt vesz az intézményi költségvetési beszámoló elkészítésében. 

A költségvetés tervezéséhez, elkészítéséhez adatokat szolgáltat a meglévő nyilvántartásokból ás 

a KIRA rendszerből. A bérszámfejtési referens gondoskodik a dolgozókkal kapcsolatos egészség- 

és nyugdíjpénztári tagdíjbefizetésből adódó feladatokról, a bevallások elkészítéséről, a pénztárak 

felé történő bevallásról, nyilvántartás vezetéséről, egyeztetésről. A családtámogatások 

tekintetében a  pénzügyi referens a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére 

beküldi az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása alapján a tartósan 

álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 

támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély 

részére kiállított igazolásról - szóló K100 elnevezésű nyomtatványt. A GYES, GYET, kereset 

kiegészítés esetében a járulék bevallást — 08-as bevallás — a TÉBA rendszerből lekérdezi, az 

esetleges eltéréseket a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztállyal egyezteti — küldi 

meg a NAV részére. A pénzügyi referens a kifizetés hónapjában rögzíti az ápolási díjakat a KIRA 

rendszerben a járulékbevallás érdekében.  

c)  A pénzügyi referens a vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik és felelős a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokkal — ápolási díj, időskorúak járadéka, otthonteremtési támogatás, 

gyermektartásdíj, menekültek ellátása, aktív korúak ellátása, családtámogatási ellátások — (a 

továbbiakban: Ellátások) kapcsolatos igények felméréséről, igények bekéréséről. Az 

otthonteremtési támogatás esetében az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a többi ellátás 

esetében a MÁK-hoz a támogatások folyósításához szükséges lehívásokat határidőben 

felterjeszti. Gondoskodik az Ellátások folyósításával kapcsolatos utalási állomány bekéréséről, 

utalásra történő előkészítéséről. Elvégzi az Ellátások utalását a jogszabályban előírt határidő 

szerint a jogosultak részére. Gondoskodik az Ellátások folyósításával kapcsolatos analitikák 

elkészítéséről, - a kifizetésekről, jogosulatlan kifizetésekről, visszafizetésekről, a nem teljesült 

tételekről. Gondoskodik az ellátások folyósításával kapcsolatos számfejtési, feladatok ellátásáról, 

ellenőrzéséről, adatszolgáltatások elkészítéséről. 
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d)  A pénzügyi referens elvégzi a beérkezett dokumentumok alapján a természetbeni 

családtámogatásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézést, az ügygondnoki munkadíjak, eseti 

gondnokok feladatelvégzéséhez kapcsolódó kifizetések ellátását. A menekültek támogatásával 

kapcsolatos adatbekérés alapján kifizetést előkészíti, ellenőrzi, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal felé elszámol. TÉBA rendszerből generált adatok alapján gondoskodik a 

családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint az utalási állomány 

előkészítéséről. 

e) A pénzügyi referens szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos 

követelések behajtásában közreműködik. 

A pénzügyi referens a mindenkor hatályos követelések kezelésének és nyilvántartásának 

rendjéről szóló normatív utasítás, valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján 

gondoskodik a Kormányhivatal által folyósított állam által megelőlegezett gyermektartás, valamint 

a családtámogatási ellátások folyósításából eredő kintlévőségek, követelések nyilvántartásáról, 

behajtásáról, a kapcsolódó feladatok ellátásáról. Az állam által megelőlegezett gyermektartás 

esetében a pénzügyi referens gondoskodik az illetékes jegyző tájékoztatásáról a negyedévet 

követő hónap 30-ig. A követelésállomány alakulásáról minden hónap 5-ig adatot szolgáltat a 

Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. A járási hivatalokkal, valamint a családtámogatások 

esetében a TÉBA rendszeren keresztül a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztállyal 

folyamatos kapcsolatot tart fenn a követelések egyeztetése céljából. A Kormányhivatalhoz érkező 

fizetési könnyítések ügyét továbbítja az illetékes önálló szervezeti egységekhez. Gondoskodik a 

behajthatatlan követelések leírásához szükséges engedélyek megkéréséről, engedély után a 

kivezetés érdekében értesíti a Pénzügyi és Számviteli Osztályt. 

f)  A pénzügyi referens havonta a rendelkezésre álló adatok alapján a nem rendszeres kifizetésekkel, 

valamint az ápolási díjjal kapcsolatos SZJA-t és járulékokat rögzíti a KIRA rendszerben. 

g) A pénzügyi referens a családtámogatási ellátások vonatkozásában a TÉBA rendszer által 

elkészített bevallásokat letölti és ellenőrzi, benyújtja és befizetési bizonylatokat, melyet átad a 

Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. 

h)  A pénzügyi referens a KIRA rendszerben rögzített adatok alapján a rehabilitációs hozzájárulás 

bevallásához adatot szolgáltat a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. A pénzügyi referens 

figyelemmel kíséri a kormányhivatali adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását, amit a 

megküldött folyószámla kivonattal egyeztet, az esetleges eltérések okát megállapítja, és azt 

helyesbíti. 

i)  A pénzügyi referens kapcsolatot tart az Alapok kifizetéseivel kapcsolatos adó- és járulékbevallás 

egyeztetése érdekében, biztosítja az egyeztetéshez szükséges adófolyószámla kivonatok 

megküldését, egyezteti az eltérés okát és helyesbítést kezdeményez. 

13. § 

A Főosztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az 

ahhoz kapcsolódó hatásköröket. 

 

14.  § 

(1) A Főosztály vezetői munkaköreit jelen melléklet 3. § (2)-(6) bekezdései határozzák meg. 

(2) A Főosztály nem vezető munkakörei: 

a) igazgatási referens; 
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b) pénzügyi referens; 

c) költségvetési referens; 

d) számviteli referens;  

e) bérszámfejtési referens; 

f) beszerzési referens;  

g) közbeszerzési referens; 

h) üzemeltetési referens; 

i) műszaki referens; 

j) informatikai referens; 

k) informatikai biztonsági vezető; 

l) ügykezelő; 

m) gépkocsivezető; 

n) karbantartó; 

o) portás; 

p) takarító; 

q) raktáros. 

15. § 

A Főosztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 12. §-a határozza meg. 

 

16. § 

A Főosztály ügyintézőjének feladatai 

1) a Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában, 

a döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat szerint döntéseket hoz; 

2) amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot; 

3) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

4) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat; 

5) közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában; 

6) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában; 

7) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken; 

8) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

9) adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében; 

10) vezeti a panaszügyek nyilvántartását; 

11) felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért; 

12) elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket; 

13) közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat; 

14) közreműködik a döntések közlésében; 

15) részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban; 
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16) előkészítik a kincstári és az elemi intézményi költségvetést, rögzíti a KGR K11 programban, 

ezt követően lekönyveli eredeti előirányzatként a Forrás SQL programban; 

17) végrehajtja a költségvetési beszámolással kapcsolatos feladatokat; 

18) ellátja a az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,  

likviditási tervet készít; 

19) a MÁK-nál átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat; 

20) elkészíti a bevallásokat gondoskodik a fizetendő díj átutalásáról. Figyelemmel kíséri a 

kormányhivatali adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását; 

21) ellátja a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével 

kapcsolatos operatív feladatokat; 

22) vezeti a hatáskörébe tartozó követelések analitikus nyilvántartását, ellátja a követelésekkel 

kapcsolatos beszedési, behajtási feladatokat; 

23) elvégzi a számlák teljesítésigazolását; 

24) felvezeti a kötelezettségvállalásokat a Forrás SQL Pénzügyi Számviteli Integrált Rendszerbe; 

25) a pénztáros kezeli a Kormányhivatal házipénztárát, valamint pénzkezelő helyeit, gondoskodik 

a készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről; 

26) a számviteli referens gondoskodik a könyvvezetéshez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások 

vezetéséről, főkönyvi kivonat elkészítéséről. Ellátja a könyvvezetéssel, adatszolgáltatások 

elkészítésével kapcsolatos feladatokat; 

27) elkészíti a Kormányhivatal részére meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel 

biztosított pénzeszközök felhasználásáról szóló elszámolást; 

28) ellátja a Kormányhivatal tekintetében az eszköz- és készlet-nyilvántartással kapcsolatos 

feladatokat; 

29) előkészíti a leltározás dokumentációját, és koordinálja a leltározási folyamatokat; 

30) a selejtezésre javasolt eszközökről, készletekről elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet az 

érvényben lévő szabályzat alapján, továbbá szervezi a selejtezett eszközök, készletek 

hasznosítását, értékesítését, megsemmisítését; 

31) gondoskodik a zavartalan üzemeltetéshez szükséges készletek beszerzésének 

előkészítéséről, ellenőrzi a készletbeszerzések átvételének megvalósulását; 

32) a nyomtatók, multifunkcionális eszközökről műszaki dokumentációt vezet, karbantartásukat 

koordinálja; 

33) koordinálja a Kormányhivatalnál a portaszolgálat, gondnok, takarító, karbantartó, 

gépkocsivezető feladatokat ellátó személyeket; 

34) az ingatlanok mérőóráinak, nyomtatók számláló állását összegyűjti, elemzi; 

35) előkészíti a Kormányhivatal beruházási tervét, valamint az annak végrehajtásáról szóló éves 

jelentést; 

36) a Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművekkel kapcsolatban az erről szóló szabályzat 

szerinti feladatokat lát el; 

37) ellátja a járművek és egyéb hivatali eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges 

feltételek biztosításával kapcsolatos feladatokat, felügyeli a szükséges nyilvántartások 

vezetését; 

38) ellátja a Kormányhivatal beszerzési, beruházási, vagyongazdálkodási, működtetésési és 

üzemeltetési kapcsolatos feladatait; 

39) előkészíti az éves közbeszerzési tervet, annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az 

éves statisztikai összegzést, szükség esetén gondoskodik annak aktualizálásáról, teljesíti a 

közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb adatszolgáltatásokat; 
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40) előkészíti és részt vesz a közbeszerzési eljárásokban; 

41) a működést, üzemeltetést érintő valamennyi szerződésről nyilvántartást vezet. figyelemmel 

kíséri az üzemeltetési szerződéseket, és megbízási szerződésekre javaslatot tesz 

szerződéskötésre, illetve megszüntetésre, illetve módosítására; 

42) vezeti a Kormányhivatal ingatlan-állományával kapcsolatos nyilvántartásokat; 

43) ellátja az ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával 

összefüggő feladatokat, teljesíti az ingatlanokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat, 

gondoskodik a MNV Zrt. felé az éves vagyonkataszter jelentés elkészítéséről, valamint a 

kincstári vagyonnal kapcsolatos egyéb jelentések elkészítéséről; 

44) illetményszámfejtés a Kormányhivatal dolgozóinak nem rendszeres személyi kifizetéseivel 

kapcsolatban; 

45) külső személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok, szerződése előkészítés, számfejtés, 

nyilvántartás; 

46) béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatok, engedélyeztetés, ellenőrzés, számfejtés, 

nyilvántartás; 

47) költségtérítésekkel, szociális kifizetésekkel kapcsolatos feladatok, engedélyeztetés, 

ellenőrzés, számfejtés, nyilvántartás; 

48) az ellátásokkal, családtámogatásokkal kapcsolatos feladatok, engedélyeztetés, ellenőrzés, 

számfejtés, nyilvántartás. 

 

 

 

 

 

 


