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a személyi alapokmányokról, és a személyi azonosításról

A személyi azonosítás eszközei és módja a tag és az Állam kapcsolatában:

 A. átadott eszközök  

 I. Az  Állam  tagjai  számára  sorszámozott  műanyag  kártyát,  jelen  szokványok  szerinti  bankkártya
formátumú ún. személyi kártyát állít ki. A személyi kártya digitális adathordozókkal ellátott, tartalmaz
mágnescsíkot, chipet valamint érintésmentes adatközlésre alkalmas eszközt is.

 a. A  személyi  kártyán  megjelenő,  szabad szemmel  és  elektronikus  eszközökkel
leolvasható kártyaszám a tag egyetlen államigazgatási nyilvántartó száma (tehát
az  eddig  ismert  dualista  minták  szerint:  adóügyi,  társadalombiztosítási
egészségügyi és nyugdíjügyi, vállalkozói  nyilvántartási azonosító is, egyben).

 b. A kibocsátott  személyi  kártya  kártyaszáma kapcsolja  össze a tagot  az állami
bankrendszerben  kezelt  bankszámlájával,  valamint  a  személyi  kártya  egyben
dombornyomott bankkártya is, a jelen szokványoknak megfelelő funkciókkal.

 c. A személyi  kártya átadáskori  kelléke egy speciális,  elektronikus és mágneses
árnyékolásra alkalmas kártya-tok is.

 II. A személyi  kártya átadásával  egy időben az Állam használatra átad egy SIM kártyát, mely egy
szokványos mobiltelefonálásra alkalmas, nem változtatható GSM hívószámot tartalmaz. 

 a. A  SIM  kártya  alaphelyzetben  ún.  feltöltős  kártya,  mely  a  következő  365  naptári  napban
alkalmas  SMS  azonosító  kódok  fogadására  és  a  szükséges  adatforgalom  biztosítására,
hívások  fogadására,  de  nem  alkalmas  hívásindításra.  A  SIM  kártya  előzőek  szerinti  újra
használhatóságáról, évente, az Állam gondoskodik.

 b. A tag egyéni szándéka és kérése szerint az átadott SIM kártya, ún. előfizetős GSM számmá is
változtatható, igény szerinti telefonálásra és adatforgalomra használható, de már a tag egyéni
költségviselése mellett.

 III. A személyi kártya és a SIM kártya átadásával egy időben az Állam átad egy egyedi  - nem Android,
Windows és OSX operációs rendszerben működő mobiltelefont -  okostelefont is.

 a. Az  átadott  eszközre  előre  feltelepített,  üzemkész,  egyedi  fejlesztésű,  államigazgatási
kapcsolatokat segítő és bankszámla-kezelő szoftverek találhatóak.

 b. Az  átadott  eszközre  szokványos  programok  (névjegy  nyilvántartó,  levelező,  naptár  stb.)  is
telepítésre kerülnek, melyeket a használója tetszőlegesen konfigurálhat.

 c. Az átadott eszközre telepített más egyedi szoftverek képesek arra, hogy felismerjék az eszköz
használójának szándéka ellenére történő, ún. kényszerített használatot.

 d. Az előre telepített programok szükség szerint frissülnek, beavatkozás szüksége nélkül.
 e. Az  okostelefon  átadáskori  kelléke  egy  speciális,  elektronikus  és  mágneses  árnyékolásra

alkalmas telefon-tok is.
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 IV. Tájékoztatás: 
 a. A  különböző  személyi  azonosításhoz  szükséges,  átadott  eszközök  külön  is  alkalmasak

lennének  a  használója  teljes  mozgásának  és  tevékenységének  követésére  (mint  a  jelen
dualista szokványokban ez a hatóságok mindennapos gyakorlata is) azonban az Alkotmányunk
jellegénél fogva kizárja az Állam ilyen irányú adatgyűjtését.

 b. Az Állam garantálja, hogy az eszközök használata során harmadik személyek semmilyen, a tag
által számukra nem közölt  közvetlen információhoz, személyes adathoz nem juthatnak.

 B. a személyi azonosítás módja  

 I. bármilyen államigazgatási vagy állami banki szolgáltatás igénybevétele esetén a tagot együttesen
azonosítja:

 a. a személyi kártya sorszáma
 b. a SIM kártya száma és az attól elválaszthatatlan GSM szám
 c. az okostelefon IMEI száma
 d. az okostelefonon keresztül közvetített biometrikus azonosító

 II. Mivel személyes ügyintézésre kizárólag szűk keresztmetszetben, erősen korlátozott lehetőség áll
csak rendelkezésre,  a gyors és hatékony ügyintézés alapjául,  az átadott  eszközökkel,  az állami
informatikai infrastruktúra igénybevételével javallott.

 C. útlevél  

 I. Az Állam az állampolgárok számára, az állampolgárrá válásukkor automatikusan útlevelet ad.
 a. Az útlevél formátuma megfelel a jelenlegi minták szerinti nemzetközi szokványoknak.
 b. Útlevél  nem kerül kiadásra azok számára, akik a jelenlegi  belső magyarországi  útlevelükön

kívül, más államok útlevelével rendelkeznek.


