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A KEK KH szakmai feladatai, a folyamatban lév ı ügyek leírása 

 

Ssz. Feladat megnevezése Határidő Felelős 

1.  EKOP-2.1.1 
Elektronikus fizetés megvalósítása 
projekt „Okmányirodai bankkártyás 
fizetés megvalósítása” tárgyú vertikális 
alprojektje 

2010. szeptember 15. 
KEK KH 

(Konzorcium vezető: 
PMISZK) 

2.  Szolgáltatási irányelv (SZIR) 
implementálására irányuló projekt  

2010. november 30. KEK KH 

3.  EKOP-1.A.1-A 
„Egyes kiemelt közszolgáltatások 
elektronikus ügyintézés lehetőségének 
kiterjesztése, back office működés 
átalakítása” – BIXR projekt (BEDSZ 
Interfész Kiszolgáló Rendszer 
fejlesztése) 

2010. szeptember 1. KEK KH 

4.  EKOP-1.A.1-B 
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány 
elektronikus kérelmezéséhez és 
kiállításához szükséges feltételek 
kialakítása” 

2010. december 1. KEK KH 

5.  Ügyfélkapu regisztráció az APEH 
kirendeltségeken 

folyamatos APEH 

6.  Elektronikus nyomtatványok 
minőségbiztosítása 

folyamatos KEK KH 

7.  Közműszolgáltatók Hivatali Kapu 
csatlakozása, szolgáltatásportfolió 
kialakítása/bevezetése  

folyamatos KEK KH 

8.  Központi Szabálysértési Nyilvántartás 
megvalósítása (EKOP-2.1.6) 

2010. július 14. KEK KH 

9.  Második generációs biometrikus útlevél 
(EKOP-2.3.3) 

2010. május 9. KEK KH 

10.  Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 
megvalósítása (EKOP-2.1.7) 

2011. január 1. KEK KH 
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Ssz. Feladat megnevezése Határidő Felelős 

11.  Az elektronikus ügyintézés 
megvalósítása a Külügyminisztérium 
tevékenységi körébe tartozó hatósági 
eljárásokban (EKOP-2.3.4) 

2010. november 30. KüM 

12.  e-TAJ kártya bevezetése nem ismert OEP 

13.  Egyéni vállalkozók ügyintézéséhez 
kapcsolódó eljárások változása (EVIG) 

2010. július 31. KEK KH 

14.  Biometrikus tartózkodási engedély 
bevezetése 

2012. május 20. BÁH 

15.  Schengeni információs rendszerhez 
kapcsolódó fejlesztések lebonyolítása 
(Külső Határok Alap) 

2011. június 30. KEK KH 

16.  Közúti járművek előzetes 
eredetiségének megállapítását 
támogató informatikai szakrendszer 
továbbfejleztése 

2010. június 1. KEK KH 

17.  Európai Segélyhívó Rendszer 
bevezetése  

nem ismert (pályázati 
szakasz) 

ORFK, OMSZ, OKF, KEK KH 

18.  Telefonos ügyfélkiszolgálási rendszer 
kialakítása (EKOP-2.1.9) 

nem ismert (pályázati 
szakasz) 

KEK KH 

19.  Ügyfélkapu 2 projekt támogatása (ÜK2) folyamatos (utókövetés) Kopint-Datorg 

20.  2010. évi országgyűlési képviselő-
választások előkészítése 

2010. július 24. KEK KH 

21.  Bűnügyi nyilvántartás migrációja (HCR 
II) 

2010. június 30. KEK KH 

22.  KEK KH ügyfélszolgálatainak 
költöztetése 

2011. január 01. KEK KH 

23.  EDR (Egységes Digitális Rádiótávközlő) 
rendszerrel kapcsolatos feladatok 

folyamatos KEK KH 

24.  Informatikai Közháló program 
működtetésével kapcsolatos feladatok 

folyamatos KEK KH 

25.  KR (Központi Elektronikus Szolgáltató 
Rendszer) egyes elemeinek 
működtetésével kapcsolatos feladatok 

folyamatos KEK KH 

26.  Informatikai védelemszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

folyamatos KEK KH 

27.  Ügyfélkapu csatlakoztatások 
koordinációjának és 
adminisztrációjának ellátása 

folyamatos KEK KH 
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Ssz. Feladat megnevezése Határidő Felelős 

28.  Az "stb" rendszer ReAlk Rendszere és 
Készlet Rendszere továbbfejlesztése 
szükséges. Biztosítani kell a ReAlk 
rendszerben az új készletgazdálkodást, 
illetve a megfelelő adatok Készlet 
rendszer részére történő átadását. A 
Készlet rendszerben az adatok 
fogadását, kezelését kell megvalósítani. 

2010. május 3. KEK KH 

29.  Integrált Gépjármű Felelősségbiztosítási 
Rendszer módosítása, valamint a 
kártörténeti nyilvántartás - SZL 
kapcsolat kialakítása  

2010. szeptember 30. KEK KH 

30.  EUCARIS II. prümi funkciók kialakítása 2011. január 1. KEK KH 

31.  Származásellenőrzési feladatok saját 
hatáskörben történő ellátására való 
felkészülés 

2011. január 31. KEK KH 

32.  Zártcélú Rendészeti Hálózat 
üzemeltetésével kapcsolatos 
alaptevékenységként 
telekommunikációs és hálózat-
fenntartási feladatok ellátása 

folyamatos KEK KH 

33.  Távközlési ingatlanok üzemeltetése, 
kezelése, kapcsolódó infrastruktúra 
gazdálkodás 

folyamatos KEK KH 

 



4 

 
A KEK KH feladatkörébe tartozó további tervezett feladatok: 

 

• Analóg rendszerek bontási tevékenységének befejezése 

• A frekvenciagazdálkodás elektronikus módon való végzése és az elektronikus ügyintézés 
megvalósítása (eKFGH) 

• IRKA rendszer továbbfejlesztése  

• Egyablakos vezetői engedély ügyintézési stratégia (VEN kiadása a sikeres vizsgát követően 
azonnal NKH-nál) 

• Prospektusok aktualizálása, bővítése 

• XR rendszer továbbfejlesztése 

• Monitoring rendszer kiépítése a József Attila utca, valamint a Teve utca alatt üzemelő 
telefonközpontokban 

• A Közigazgatási Hitelesítés Szolgáltató informatikai központjának I. negyedéves 
épületgépészeti karbantartása 

• Az EDR-el kapcsolatos informatikai alkalmazások, informatikai beruházások, beszerzések és 
az informatikai biztonság terén jártas szakértő megbízása 

• M6/M60 autópálya (Szekszárd-Bóly-Pécs) EDR lefedettség biztosításával kapcsolatos 
szerződés kötése 

• K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer fenntartása, üzemeltetése 

• A védelem igazgatás informatikai rendszerének (KTIR) fejlesztése 

• On line kapcsolódás kiépítése a NATO TITKOS WAN Magyarországi Alhálózatához  

• Mérőszolgálati képességek továbbfejlesztése 

• EAK-hoz kapcsolódó (EAK pályázaton kívüli) szakrendszeri fejlesztési feladatok: SZL fejlesztés, 
Címnyilvántartás, elektronikus adatkapcsolat kialakítása - ingatlannyilvántartás  

• 126-os EK irányelvnek megfelelő adattartalmú vezetői engedély kialakítása (jogi igazgatási 
informatikai felkészítés) 

• XR tájékoztató felületeinek folyamatos karbantartása 

• A www.magyarorszag.hu honlap tartalom szolgáltatásával kapcsolatos feladatok 

• M4 Metró lefedettség biztosításával kapcsolatos szerződés kötése 

• A rádió és televízió műsorszóró hálózatra telepített lakossági riasztási-tájékoztatási 
rendszerek digitális átállításával és korszerűsítésével kapcsolatos feladatok 

• Védelmi Célú Adatnyilvántartó és Információs Rendszerhez történő csatlakozással 
kapcsolatos koncepció kidolgozása 

• Szűrőállományokat kezelő alkalmazás szerver és fizikai előtét szerver megvalósítása 

• Selejtezést elősegítő karbantartó tételek a JÁRMŰ nyilvántartásban archivált/törölt adatokról 

• JÁRMŰ - Adatkapcsolatok kiszolgálásának újragondolása, fejlesztések megvalósítása 

• ÁNYK/ÁNYT support  

• Egyesített jogosultságkezelő rendszer JKR II. fázis 

• Egyesített naplórendszer NKR II. fázis 
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• BS2000 migráció AIX környezetbe. SzIG-Útlevél képi adatbázis migráció BS2000-ről AIX 
platformra, BS2000 platformról történő migráció (a Siemens gépen futó egyéb alkalmazások 
migrálása) I. fázis 

• Az NKH – KEK KH között műszaki adatlapok átvételére irányuló online adatkapcsolat 
kialakítása 

• COP-rendszer platformváltása 

• Hivatali előtét szerverek operációs rendszer upgrade-ből adódó rendszerfejlesztési feladatok 
elvégzése 

• Az Önkormányzati Minisztérium felső vezetői részére telefonkészülék csere 

• ORFK felső vezetői részére telefonkészülék csere 

• Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ telefonközpont korszerűsítés 

• Vidéki adatátviteli hálózat fizikai szintű technológiai megújítása 

• OOI hálózat SLA szint biztosításának megoldása 

• Információbiztonsági ISO 27001 rendszer szakértő (tanfolyami képzés 2 fő részére) Ft/2 fő 

• Közbeszerzési ismeretek tanfolyam (A közbeszerzés általános ismeretei 4 fő részére) Ft/4 fő 

• Közbeszerzési ismeretek tanfolyam (Közbeszerzési eljárás és technikák 4 fő részére) Ft/4 fő 

• A HM EI Zrt. által az elmúlt évben kifejlesztett „black box” típusú rejtjelző eszköz rendszerbe 
állítása 

• Az ARGON készülékek javítása és karbantartása 

• A Rejtjeltechnikai osztályon egy új, zárt, számítógépes adat nyilvántartási rendszer tervezése 
és megvalósítása 

• NKH-KEK KH rendszerei között kialakítandó interoperabilis adatkapcsolat 

• ÁNYT/ÁNYK support szerződéssel nem lefedett support feladatok 


