
Tisztelt Államtitkár Úr! 
  
         A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és az internetes társadalom 
választotta NetMiniszterelnök kölcsönös együttműködés céljából fordul a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz. 
         Amennyiben van rá mód, kérjük, támogassa a felsőoktatási intézményekben történő elektronikus 
hallgatói önkormányzati választásokat, illetve a minisztériummal együttműködve legyen lehetőség a 
felsőoktatásban tanulóknak az Ügyfélkapu rendszerébe történő egyszerű és gyors regisztrációra. Kérjük, 
hogy dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé olyan anyagokat, amelyek bemutatják az Ügyfélkapu 
rendszerének praktikus és hatékony használatát a hallgatók számára. A hallgatók képviseletében 
társadalmi egyeztetést szeretnénk az általunk is támogatott egységes állampolgári kártya bevezetéséről. 
Tisztelettel kérjük Államtitkár Urat, hogy a fenti témákban számunkra személy konzultáció céljából 
időpontot biztosítani szíveskedjék 
         Reméljük, az említett felvetéseinkkel hozzájárulunk a kormány digitális cselekvési tervéhez, 
hiszen a jövő értelmisége így képes lesz készségszinten kezelni a digitális világ kihívásait. Reméljük a 
kölcsönös együttműködés révén, a felsőoktatásból kikerülők képesek lesznek elsajátítani az alapvető 
digitális affinitást és rutinosan alkalmazni a kornak megfelelő digitális rendszereket. 
  
Elektronikus hallgatói választások 
         Az Európa Tanács által 2010. március 18-19-én ismételten megerősített kezdeményezéshez 
kívánunk csatlakozni, miszerint az Európai Unióban törekedni kell az átlátható, biztonságos és egyszerű 
elektronikus választások bevezetésére. Mindehhez mi, a hallgatói önkormányzatok elektronikus tisztújító 
választásaival kívánunk csatlakozni. 
         2010 novemberében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Karán a Kari Hallgatói Önkormányzat éves tisztújítását, szervezeti és működési szabályzatát 
módosító szavazását részben elektronikus úton folytatta le. Az e-szavazás kísérleti jelleggel zajlott, 
emellett a hallgatóknak lehetősége volt hagyományos urnás rendszerben is leadni a szavazatukat. A 
tapasztalatok alapján az elektronikus szavazás lehetősége – újszerűsége ellenére – 15-20%-kal növelte a 
szavazáson részt vevő hallgatók számát. Ez a szám tovább növelhető amennyiben a hallgatók jobban 
megismerkednek a technológiával és a lefolytatott eljárásrenddel, így csökkenthető az e-szavazással 
szembeni kezdeti bizalmatlanság. 
          
Hallgatói Ügyfélkapu regisztráció 
         A kormány digitális cselekvési tervéhez kívánunk csatlakozni a hallgatók számára egy gyors és 
hatékony regisztráció segítségével. Az Ügyfélkapu rendszere Magyarországon az egyetlen olyan 
hitelesített, elektronikus ügyintézési rendszer, amelyhez egyre több adatbázis kapcsolódik, ennek révén 
pedig megkönnyíti a hosszadalmas és bonyolult adminisztrációt. A felsőoktatásban jelenleg közel 380 
ezer hallgató vesz részt, akik a jövő értelmiségét képviselik. Ugyanakkor nincs mindenki tisztában az 
Ügyfélkapu rendszerének előnyeivel, illetve ennek használatát hosszas sorban állás előzi meg, amely sok 
hallgató kedvét szegi. Kérjük a minisztériumot, hogy a hallgatóik számára regisztrációt igénylő 
felsőoktatási intézményekkel együttműködve, valósuljon meg a kirendelt ügyintézés, amellyel újabb 
állampolgárok csatlakozhatnak az elektronikus ügyintézéshez. 
 
 



Egységes állampolgári kártya 
         Teljes mértékben támogatjuk a jelenlegi, több kártyás rendszerről történő átállást az egy kártyás 
megoldásra. Korábban a diákigazolvány bevezetése alkalmával is volt szó arról, hogy egyetlen kártyához 
lehet majd rendelni több rendszert is, így téve könnyebbé a hallgatók regisztrációját. Ez az elképzelés 
azonban nem valósult meg teljes mértékben. Több felsőoktatási intézményben, könyvtárban és a hallgatók 
által gyakran látogatott intézményben sem használható többre a diákigazolvány, mint 
személyazonosságuk és hallgatói jogviszonyuk igazolására, valamint néhány kedvezmény megszerzésére. 
A gyakorlatban sajnos egy-egy szolgáltatás igénybevételekor az adott intézmény újabb azonosító kártyát 
állít ki, amelyért nem ritkán külön díjat számol fel. Arra kérjük az infokommunikációs államtitkárságot, 
hogy az új rendszer bevezetése előtt egyeztessen a HÖOK-kal, a jelenlegi gyakorlatról és arról, hogy 
milyen lehetőségek vannak a diákigazolvány és az egységes állampolgári kártya rendszerének 
harmonizációjára. 
  
Reméljük felvetéseink felkeltették Államtitkár Úr érdeklődését, és sor kerülhet a személyes egyeztetésre 
is! 
 
 
 
Budapest, 2011. március 7. 
 
 
 
Tisztelettel: 
  
  
  
  
 

Horváth Dávid 
NetMiniszterelnök 

NetOkrácia 
Mobil: +36 70 582-3445 

E-mail: david@netokracia.hu 
http://www.netokracia.hu 

  
Nagy Dávid 

elnök 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

E-mail: nagy.david@hook.hu 
http://hook.hu/ 

 
 
 
  



 


