
1. Közigazgatási Tudástár rendszer fejlesztése (Tudástár) 

Minden, az ügyfél kérelmére induló közigazgatási eljárás ügymenetének leírását tartalmazza. SZÜF 

integrációval működik. 

Fejlesztései:  

- teljes közigazgatásra kiterjed és naprakész; 

- automatikus aktualizálási lehetőségek (IJR, űrlapkitöltők); 

- intelligens keresési lehetőségek (élethelyzet, szinonima szótár, „Házasodom mit tegyek” jellegű 

kérdésekre válasz); 

- struktúrája megteremti az intelligens eszközök használatának alapjait (chatrobot, MI).  

 

 

 

 

 



2. Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer  

A rendszer közvetlenül a kormányhivatal személyi állományára, az azok által elért informatikai 

szolgáltatásokra terjed ki. Az egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer 

kialakítása során három szorosan integrált alrendszer került kialakításra, úgymint  

- felhasználó- és jogosultságkezelő alrendszer (IDM); 

- személynyilvántartás kezelését megvalósító alrendszer (HR); 

- IT géptermi beléptető rendszer. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Működtetés Menedzselési Rendszer 

Tekintettel arra, hogy a közigazgatás a jellegéből és funkcióiból fakadóan főként adat-, 

információs- és tudástárakkal foglalkozik, így a racionalizálás, a hatékonyságnövelés a korszerű 

informatikai, infokommunikációs alkalmazások napi szintű használatából ered. A kormányablakok 

révén az állampolgárok egy helyen, egyszerűen és lehetőség szerint egy lépésben intézhetik 

ügyeiket. Az átfogó működtetés menedzselési rendszer és hibajegy kezelő alkalmazás célja, hogy 

folyamattámogató megoldások segítségével egységessé és mérhetővé tegye az informatikai, eszköz 

és létesítménymenedzsmenttel kapcsolatos folyamatokat. 



 

 

 

4. Mobil Applikáció  

A mobiltelefonok megkerülhetetlen tényezőjévé váltak az ügyfélkapcsolati rendszereknek. Egy 

mobilapplikáció ügyfél- és szolgáltatóoldalon is egyszerűsíti, mobilizálja és gyorsítja az 

ügyintézést, melyek mind az ügyfél-elégedettség növekedéséhez vezetnek. Továbbá az ügyfelek 

adatainak automatikus beemelésével az ügyintézői feladatok csökkennek, az ügyfelek kiszolgálása 

gyorsabb lesz, így csökkenthető a kormányablakokban a várakozási idő. 

Fejlesztései:  

- kormányablakok terheltségi adatainak megjelenítése mobilalkalmazás segítségével; 

- mikroszervíz alapú architektúra kialakítása; 

- KAÜ bejelentkezés – biometrikus azonosítás; 

- Tudástár integrálása; 

- adminisztrációs felület; 

- sorszám szkennelés – sorszámokkal kapcsolatos tájékoztató üzenetek küldése; 

- statisztika modul. 



 



5. TÉR modul fejlesztése 

A fejlesztés 2017. decemberében megvalósult. 

 

 

 

 

 

6. Kormányablak ügykörök fejlesztése 

A projekt feladata a TAJ ügyek kapcsán a szükséges jogszabály-módosítások előkészítése, 

valamint a használandó eszközök (nyomtatók, lamináló) beszerzése. 

 

 

 

 



 

7. Hatósági erkölcsi bizonyítvány közvetlen igénylése kormányablakokban 

 

 

 

 

 

8. WORKFLOW 

Az alkalmazás célja, hogy egy szervezetnél a jelenlegi HR folyamatok működését még 

hatékonyabbá tegye. A hatékonyság érdekében fontos egy szervezet szempontjából, hogy a megtett 

munkavégzés lépései egyértelműek, megismételhetők, eloszthatóak, mérhetőek és szabályozhatóak 

legyenek. A rendszer közvetlenül a kormányhivatal személyi állományára, az azok által elért 

informatikai szolgáltatásokra terjed ki. Egyes szolgáltatások egyes külső partnerekre (például 

felügyelő minisztérium kijelölt személyi állományára) is kiterjednek. 



 

9. OFA 

Az OFA Nonprofit Kft. irányításával fejlesztésre került a Virtuális Munkaerőpiaci Portál. A portál 

célja egy országos lefedettségű, térségi szinten megvalósuló, komplex állásfeltáró-közvetítő 

szolgáltatás kialakítása és működtetése, és ezzel a munkavállalói aktivitás serkentése és a felelős 

foglalkoztatói attitűd megismertetése és ösztönzése. Az új rendszer célja egy kompetencia alapú 

állásközvetítő rendszer, melynek egyik fő feladata a kereslet és kínálat összekapcsolása az állás- és 

az álláskereső adatai (végzettség, lakóhely, stb.), illetve kompetenciái alapján.  A rendszer több 

különböző felhasználói csoport számára kínál funkciókat. 

 

 

10. KAB 

A projekt elsősorban a közigazgatás szervezettségének javítását, a közigazgatáson belüli 

folyamatok elektronizálását szolgálja, és olyan alapvető fejlesztéseket tartalmaz, amelyek a 

kormányhivatalok egységes működéséhez szükségesek. A távoli sorszámhúzáshoz azonban 

elengedhetetlen a KAB-okban jelenleg is működő sorszámhúzó rendszer fejlesztése, mely 

eredményeképp a mobilapplikációból indított sorszámhúzás megvalósítása, ellenőrzése és 

validálása valósul meg. Jelen fejlesztés során tehát a következőket kell megvalósítani:  

1. Sorszámhúzó rendszer interfész kialakítása.  

2. Szükséges telepítések elvégzése az összes kormányablak és okmányiroda helyszínen. 

 

 

11. OKNYIR és KSZNY 

A beszerzés célja az OKNYIR és KSZNY rendszer hitelesítési folyamatának az Access Manager 

keretrendszerhez, valamint IDM rendszerhez történő illesztése, oly módon, hogy a rendszerek 

biztonságos elérése a felhasználói munkavégzés hatékonyságának figyelembevételével kerüljön 

kialakításra. Meg kell valósítani továbbá a két rendszer integrációját a bevezetett naplógyűjtő és 

monitoring célú üzemeltetéstámogatási rendszerekhez. 

 


