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A projekt rövid bemutatása: 

Az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009-2010. évi 

akciótervének módosításáról szóló 1314/2010. (XII.27) Korm. határozat kiemelt projektként nevesítette 

az EKOP.2.3.6-2011-2011-0001 azonosítószámú projektet.   

A projekt feladata a Kormánytisztviselői kártya és az Oktatási kártyacsalád kialakítása a föderációs 

elvek alapján kialakított Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) modelljére és annak központi 

nyilvántartási, folyamati és szabványrendszerére alapozva, valamint ezen kártyákhoz kapcsolódóan 

olyan jelentős funkcionalitások megvalósítása, mint a kormányzati egységes beléptetőrendszer, kártya 

alapú cafeteria szolgáltatás és elektronikus diákigazolvány igénylés. A projekt keretében olyan 

egységes kártyarendszer valósul meg, amely révén a jövőben a rendszerhez csatlakozó különböző 

állami és egyéb kártyakibocsátók kompatibilis kártyatechnológia és elfogadói környezet 

alkalmazásával, magas fokú biztonságot és elektronizáltságot nyújtó logisztikai rendszerben, 

központilag kezelt és hitelesített adatok felhasználásával nyújtják majd szolgáltatásaikat. A Nemzeti 

Egységes Kártyarendszer garantálja, hogy az állampolgárok saját döntésüknek megfelelően akár 

kevesebb kártyát használva is igénybe vehessék a különböző szolgáltatásokat, és ne létezzen 

egymás mellett párhuzamosan megannyi, különböző technológiai platformon álló kártyarendszer. Ez a 

keretrendszer csökkenti a kártyarendszerek működtetésének költségeit, az ügyfelek kapcsolódó 

adminisztratív és anyagi terheit, gyorsabbá teszi a kártyaigénylés folyamatát és hozzájárul az 

elektronikus közszolgáltatások elterjedéséhez, a lakosság digitális írástudásának növekedéséhez. 

A fenti célok elérését több részprojekt biztosítja, amelynek keretében: 

 Kidolgozásra kerül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szabványa és szabályozási keretei, 

valamint ezzel párhuzamosan kialakításra kerül a működéshez szükséges központi 

kártyanyilvántartó és kártyamenedzsment rendszer. 

 Bevezetésre kerül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szabványnak megfelelő 

kormánytisztviselői kártya.  

 A kormánytisztviselői kártya részprojekt keretén belül megvalósításra kerül a 

kormánytisztviselők központi nyilvántartásán és azonosításán alapuló egységes 

minisztériumi beléptetőrendszer.   

 A Nemzeti Egységes Kártyarendszer szabványához igazodva megújításra kerül az oktatási 

igazolvány család, amely kiváltja a jelenlegi diák- és pedagógusigazolványokat, valamint 

bevezetésre kerül az oktatói igazolvány kártyatípus. 

 Kialakításra kerül egy kártya alapú cafeteria szolgáltatás, amelyet bármilyen NEK 

kompatibilis kártyával – így az oktatási vagy a köztisztviselői kártyával is - igénybe lehet venni. 

 



A Kormány 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatában határozta el az a Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer (NEK) bevezetését és rendelkezett a feladat megvalósításához szükséges erőforrások 

és feladatok, jogkörök biztosításáról. Ez a határozat alapozta meg a föderációs elven működő, 

egységes technikai alapra helyezett, de többféle funkcionalitással bíró intelligens kártyák széleskörű 

alkalmazásba vételét. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatban a 1309/2010 Korm. 

határozat a következő feladatokat határozza meg:  

 „Az államigazgatási és egyéb közfeladatot ellátó szervek, gazdálkodó és társadalmi 

szervezetek és egyéb személyek által kibocsátott, jogosultságot igazoló és szolgáltatások 

igénybevételére jogosító kártyák előállításának, kibocsátásának, felhasználásának, 

elfogadásának és nyilvántartásának egységes szabályozása, a Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer létrehozása, a csatlakozási, működési, műszaki és biztonsági feltételek 

kidolgozása” 

2. „Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával érintett hatályos szabályozási környezet 

felülvizsgálata, és ezt követően a célok eléréséhez szükséges jogalkotási és jogszabály 

módosítási javaslatok benyújtása, különösen az adatvédelemről, a Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer csatlakozási, kilépési, működési feltételeiről, az elektronikus és nem 

elektronikus kártyák esetében a műszaki és biztonsági feltételek meghatározásáról, a kártyák 

megszemélyesítéséről és a megszemélyesítésre felhatalmazott személlyel szemben 

támasztott követelményekről, valamint a szolgáltatási díjtételekről, a díjfizetés módjáról, és a 

díj beszedésére jogosult szerv kijelöléséről”   

1.1.1. Kormánytisztviselői kártya 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről (jelenleg nem 

vonatkozik a kormánytisztviselői kártyára, de annak létrehozása esetén a köztisztviselői 

kártyának is a hatálya alá kell majd tartoznia) 

 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 

1.1.2. Oktatási kártyacsalád 

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről  

 



1.1.3. Megvalósítandó funkcionalitások 

 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozat a Nemzeti Egységes Kártyarendszer bevezetéséről 

 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és 

felhasználásának szabályairól  

1.1.4. Stratégiai dokumentumok 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

Törvény szerint (Ket.) előírja az alapvető infrastrukturális szolgáltatásokat biztosító központi 

elektronikus szolgáltató rendszer és az Ügyfélkapu kialakítását  

 2087/2005. (V. 13.) kormányhatározat a mobil rádiótelefon:koncessziós szerződések 

frekvenciahasználati jogosultsággá történő átalakításáról: amely rendelkezik az információs 

közművek létrejöttét támogató programokról  

 1053/2004. (VI.3) kormányhatározat az elektronikus közigazgatási ügyintézés és kapcsolódó 

szolgáltatások megvalósításával összefüggő feladatokról (Hatálytalan: 2007. VII. 31-től) 

 1054/2004. (VI.3) kormányhatározata a kormányzati informatika fejlesztésének 

koordinálásával kapcsolatos egyes feladatokról (Hatálytalan: 2007. IV. 11-től) 

2010 az új Uniós fejlesztéseket meghatározó dokumentum 

 Nemzeti Egyetértés Programja 

 Széll Kálmán terv 

 Új Széchenyi Terv 
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