
biztonsági vezető 

Vezérigazgató Vezérigazgatói kabinet 

 
 

 

Gazdasági vezérigazgató-helyettes Ügyfélkapcsolati és szolgáltatási 
vezérigazgató-helyettes 

Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 
Fejlesztési ágazat 

 
Pénzügyi és számviteli igazgatóság 

 

Számviteli osztály 

Vagyongazdálkodási és leltározási osztály 

Kontrolling igazgatóság 
 

Operatív kontrolling osztály 

Elemzési és üzleti intelligencia osztály 

Beszerzési és logisztikai igazgatóság 

 
Beszerzési osztály 

 

Logisztikai és létesítményüzemeltetési o. 

 

 
Ügyfélkapcsolati ágazat 

 
Ügyfélmenedzsment igazgatóság 

Szolgáltatásmenedzsment igazgatóság 

Integrált közszolgáltatások ágazat 
 

Közigazgatási ügyfélvonal igazgatóság 

 
Közigazgatási tájékoztatás osztály 

Telefonos és elektronikus ügyintézési osztály 

Központi érkeztetési és digitalizációs 
igazgatóság 

 
Digitalizációs osztály 

Támogató osztály 

Feldolgozó osztály 
 
 
 

Integrált közszolgáltatások módszertani osztály 
 

 
Kommunikációs és marketingmenedzsment 

igazgatóság 

Kormányzati adatközpont- és rendszer- 
üzemeltetési ágazat 

 
Kormányzati adatközpont- és infrastruktúra- 

üzemeltetési igazgatóság 

 
Alapinfrastruktúra üzemeltetési osztály 

Géptermi létesítmény üzemeltetési osztály 

Hálózatüzemeltetési osztály 
 

 
Rendszerüzemeltetési igazgatóság 

 
MS szerver platform üzemeltetési osztály 

 
E-ügyintézési szerver platform üzemeltetési osztály 

Központi munkaállomás- és eszközmenedzsment osztály 

Közlekedési informatikai rendszerek 
üzemeltetési igazgatóság 

 
Közlekedési informatikai platformok üzemeltetési osztály 

PSD osztály 

 
Műszaki szolgáltatásirányítási központ igazgatóság 

 
Szolgáltatáskezelési és rendszerfelügyeleti osztály 

Koordinációs és létesítési osztály 

Infokommunikációs és technológiai támogató 
ágazat 

 
Infokommunikációs technológiai igazgatóság 

 
Telefonrendszerek osztály 

Videókonferencia rendszerek osztály 

Infokommunikációs hálózatok osztály 
 
 

Technológiai támogató igazgatóság 
 
 

Budapesti technológiai támogató osztály 
 
 
 

 
Vállalati támogató és nyílt forráskódú rendszerek igazgatóság 

 
Vállalati támogató rendszerek osztály 

Nyílt forráskódú rendszerek osztály 

 

Üzemeltetésfejlesztési és -támogatási igazgatóság 
 

Működésmenedzsment osztály 

Üzemeltetéstámogató osztály 

Projektmenedzsment igazgatóság 

 
Projekt elszámolási és módszertani osztály 

Projekt dokumentációs és monitoring osztály 

Infrastruktúrafejlesztési és 
rendszerintegrációs igazgatóság 

 

 
Információ architektúra tervezési 

igazgatóság 
 

Munkaerőpiaci rendszerfejlesztési osztály 
 

 
Stratégiai és elemzési osztály 

 
 

Jogi és humánerőforrás ágazat 

 
Jogi és szabályozási igazgatóság 

 
Közszolgáltatási szerződés- 

menedzsment osztály 
 

Általános jogi és szabályozási osztály 

Közbeszerzési jogi osztály 

Humánerőforrás igazgatóság 

 
Munka- és személyügyi osztály 

Marketingmenedzsment osztály  
Információs rendszerek igazgatóság 

Biztonsági igazgatóság 

 
 

Szolgáltatásfejlesztési és 
termékmenedzsment igazgatóság 

Intézményi információs rendszerek üzemeltetési osztály 

Munkaerőpiaci információs rendszerek üzemeltetési osztály 

 

Társaságvédelmi osztály 

Objektumbiztonsági osztály 

Termék és szolgáltatás fejlesztési osztály  
Elektronikus információbiztonsági igazgatóság 

Terméktámogató rendszerek osztály 
 

Fejlesztés- és üzemeltetés-támogató 
információbiztonsági osztály 

 

Szolgáltatástámogatási igazgatóság 
 

Elektronikus információbiztonsági 
incidenskezelési és tudatosítási osztály 

 
 

Ellenőrzési osztály 

adatvédelmi tisztviselő 

elektronikus információs rendszer biztonságért 
 

megfelelőségi tanácsadó 

minőségirányítási vezető 

sugárvédelmi megbízott 

felelős személy 


