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TUDOMANYOS PROBLEMA MEGFOGALMAZASA

Az Europai Unionak (a tovabbiakban: EU) egyik kiemelt feladata, hogy a huszonhet 

tagallam kozel 500 millios lakossaganak biztositsa a szabadsagon, biztonsagon es jogon 

alapulo terseg megteremteset, amely a harom elem egyensulyan alapszik. Az EU egyik 

legnagyobb kihivasa, amellyel kenytelen szembenezni, az illegalis migracio. A hiradasok altal 

a kozvelemeny naprol napra, folyamatosan szem- es fultanuja annak, hogy hany fo illegalis 

migranst fogtak el Magyarorszagon, Gorogorszagban vagy eppen Olaszorszag partjainal. Az 

illegalis migracio a mindennapi elet reszeve valt. A jelenlegi ismeretek, informaciok es 

gyakorlati tapasztalatok alapjan ez a helyzet a kozeljovoben sem fog valtozni.

Magyarorszag a schengeni kulso hatarain vegzett hatarorizettel es hatarforgalom- 

ellenorzessel, valamint a belso hatarokon megszuntetett hatarellenorzes miatt keletkezo 

biztonsagi deficit kiegyenlito (kompenzacios) intezkedeseivel mar nem csak sajat biztonsagat 

hivatott garantalni, hanem a teljes schengeni terseget is.

Az ellenorzesi rendszer akkor nevezheto biztonsagosnak, ha garantalja a biztonsagra hato 

veszelyforrasok idoben torteno felismereset, megakadalyozza a nemzet- es kozbiztonsagra 

veszelyes szemelyek tovabbutazasat, valamint megelozi es felderiti a jogserto 

cselekmenyeket.

A biztonsag fenntartasahoz es a szabad mozgas nyujtotta lehetosegek biztositasahoz 

elengedhetetlen, hogy mind az EU, mind a harmadik orszagok allampolgarainak 

szemelyazonossaga ketseget kizaroan megallapithato legyen. A schengeni teruleten beluli 

szabad mozgas es tartozkodas tersege egy uj tipusu kihivasokkal erintett terseget is 

eredmenyezett, hiszen az illegalisan erkezok es tartozkodok mellett szukseges azon szemelyek 

kiszurese is, akik legalisan erkeztek, de tartozkodasuk mar illegalissa valt. A biztonsag 

megkivanja, hogy mindenki azonosithato legyen, mind a schengeni kulso hatarokon, mind a 

schengeni tersegben.

A kerdes csupan az, hogy milyen modszerek, es milyen ellenorzesi mechanizmusok 

alkalmazasaval lehet elerni a biztonsagot ugy, hogy kozben az EU allampolgarok szabad 

mozgasanak jogat nem korlatozza, illetve mindenkinek tiszteletben tartsa a szemelyisegi 

jogait. Ezt tekintem tudomanyos problemanak.

ERTEKEZESEM HTPOTEZISEI

1) Megitelesem szerint a biometrikus adatok alkalmazasi igenyenek megjelenese a 

szemelyazonositasban szorosan osszefugg a szabadsag, a biztonsag es a jog 

egyensulyanak megteremtesevel, amely egyensulyt a szabadsag, a biztonsag es a jog
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tersegenek megteremteset celzo szerzodesek es programok hivatottak biztositani, de az 

eddig meghozott intezkedesek meg csak reszben kepesek garantalni a biztonsagi szint 

novekedeset.

2) A tagallamok altal kiallitott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi jellemzoire es a 

biometrikus adatokra vonatkozo eloirasokrol szolo 2252/2004/EK Rendelet 

hozzajarult az okmanyok tartalmi elemeinek egysegesitesehez, es kovetendo peldakent 

szolgal mas jogosultsagot igazolo okmanyok biometrikus azonosito adatokkal torteno 

ellatasahoz. A biometrikus adatok okmanyokban torteno rogzitese onmagaban meg 

nem tudja megszuntetni a biztonsagi deficitet a hagyomanyos, anatomiai jegyek 

alapjan torteno azonositashoz viszonyitva.

3) A rendori igazoltatas es a hatarforgalom ellenorzese soran a szemelyazonositas azonos 

tartalommal bir, es az „azonos” vagy „nem azonos” dontes meghozatalaban az 

anatomiai jegyek alapjan torteno szemelyazonositas nem tekintheto megfeleloen 

biztonsagosnak. A negativ szubjektiv tenyezok kizarasa a szemelyazonositasbol 

biztonsagnovelo hatast eredmenyez.

4) Magyarorszagon a biomertikus adatok ellenorzese a rendori intezkedesek soran a 

hagyomanyos, anatomiai jegyek alapjan torteno azonositast kiegesziti, es nem 

helyettesiti. A biztonsagi nyereseg a hagyomanyos eljarasok es a biometrikus adatok 

ellenorzesi lehetosegeinek kombinaciojabol adodik. A biometrikus adatokkal ellatott 

okmanyok helyszini ellenorzese soran, gyanuok eseten lehetoseg, van a biometrikus 

adatok alapjan torteno azonositas vegrehajtasara.

5) A kotelezo ervenyu okmanykiallitasi normakkal meg nem teljes mertekben vannak 

osszhangban az okmanyellenorzesi mechanizmusok. A biometrikus adatokat 

tartalmazo uti es jogosultsagot igazolo okmanyok eltero adatfelvetelezesi eljarasai 

kulonbozo ellenorzesi mechanizmusokat felteteleznek. Az okmanyok ellenorzesere 

forditott anyagi befektetes jelenleg meg nincs aranyban es osszhangban a biztonsag 

novelesenek szintjevel.

KUTATASI CELOK

A forraskutatas soran tett megallapitasaim alapjan azt a celt tuztem ki, hogy egy 

rendszerezo, adekvat es alternativ megoldasi javaslatokat is tartalmazo ertekezest keszitsek, 

amely tudomanyos alapot szolgaltathat az altalam erintett teruletek tovabbi elemzesehez es 

kutatasahoz is.
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A biometrikus adatok alkalmazasa a szemelyazonosito es jogosultsagot igazolo 

okmanyoknal strategiai kerdes a biztonsag garantalasa szempontjabol, igy ebbol adodoan a 

kutatasi celjaimat ehhez igazitottan hataroztam meg, figyelemmel az elmelet es a gyakorlat 

korrelacios kapcsolatara is.

1. Kiemelt, strategiai celkent hataroztam meg a schengeni terseg biztonsaga es a 

biometrikus adatok alapjan torteno azonositas lehetosege es gyakorlati 

megvalosulasa/megvalositasa kozotti viszonyrendszer ok-okozati osszefuggeseinek 

globalis kornyezetben torteno vizsgalatat, valamint annak bizonyitasat, hogy a 

biometrikus adatok alkalmazasa biztonsagi kerdes, amely hatassal van a schengeni 

terseg belso biztonsagara is.

2. Altalanos celkent, megkulonboztetett figyelmet forditottam a szabadsag, a biztonsag 

es a jog tersegenek megteremteset celzo szerzodesek, programok attekintesere abbol 

az aspektusbol, hogy a biometrikus azonositok hogyan, milyen cellal jelentek meg 

azokban es milyen gyakorlati ervenyesulessel birnak.

3. Kulcscelkent, kulcskerdeskent hataroztam meg annak elemzeset es ertekeleset, hogy a 

szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremteset celzo szerzodesek es 

programok hatasara milyen valtozasok tortentek a szemelyazonosito es jogosultsagot 

igazolo okmanyok (mint peldaul: utlevel, vizum, tartozkodasi engedely) tartalmi 

elemeiben, hogyan epulnek be azokba a biometrikus azonositok.

4. Sajatos celom volt annak bizonyitasa, hogy szemelyazonositas rendeszeti celu, 

hagyomanyos modon, anatomia jegyek alapjan torteno vegrehajtasat befolyasolo 

szubjektiv tenyezok negativ hatasai csokkenthetoek a biometrikus jegyek alapjan 

torteno szemelyazonositasi eljarasok reven.

5. Specialis celkent jeloltem meg azt, hogy a temaval kapcsolatos kutatasok, projektek es 

vizsgalatok feldolgozasaval es elemzesevel ravilagitsak arra, hogy az adattarakban es 

az okmanyokban tarolt biometrikus adatok alkalmazasa hogyan valosulhat meg a 

rendeszeti celu igazoltatas es a hatarforgalom-ellenorzes soran.

6. Szemelyes celom volt azon elmeleti ismereteimnek es gyakorlati tapasztalataimnak az 

atadasa is, amelyeket a valasztott temammal osszefuggesben szereztem, vagy reszt 

vettem kidolgozo munkakban es projektek vegrehajtasaban.
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KUTATASI MQDSZEREK

Az alkalmazott kutatasi modszerekkel kapcsolatban, a tema jellegebol adodoan szukseges es 

torvenyszeru a teljessegre torekvo, holisztikus latasmod alkalmazasa. Kovetkezik ez abbol, 

hogy a biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas tobb tudomanyagat is erint. 

Emlithetoek tobbek kozott a termeszettudomanyokon belul a biologiai tudomanyok, vagy 

eppen a muszaki tudomanyokhoz tartozo informatikai tudomanyok is. Fontosnak tartottam az 

interdiszciplinaritas elvenek megfelelo megkozelitest es feldolgozast.

Kutatomunkam soran arra torekedtem, hogy a valasztott temat mind elmeleti 

osszefuggeseiben, mind a gyakorlati megvalositasra/megvalosulasra kifejtett hatasai alapjan 

szeleskoruen vizsgaljam. Ehhez kapcsolodoan a kutatasi celok, az alkalmazott modszerek, a 

kovetkeztetesek es a tudomanyos eredmenyek osszhangjanak es egysegenek megteremtesere 

is nagy hangsulyt fektettem.

Az elmeleti kerdeseket a kotelezo ervenyu jogi normakbol kiindulva kozelitettem meg, 

figyelemmel a gyakorlati megvalositas lehetosegere, igy kiemelt figyelmet forditottam az EU 

bel- es igazsagugyi egyuttmukodesenek rendjet kozvetlenul szabalyozo, illetve ahhoz 

kozvetve kapcsolodo dokumentumok elemzesere, majd ezen modszerrel osszhangban az 

elmelet es a gyakorlat osszehasonlitasara.

A forrasanyagok feldolgozasa soran az analizis es a szintezis modszereinek alkalmazasat 

kovetoen az indukcio es a dedukcio segitsegevel igyekeztem az altalanos 

torvenyszerusegektol eljutni az altalanosan elfogadhato kovetkeztetesek megfogalmazasaig. A 

kutatas objektivitasanak biztositasa erdekeben eltem az absztrakcio nyujtotta lehetosegekkel.

Az egyes szemelyazonositasi eljarasok elemzeseinel alkalmaztam az osszehasonlitast es a 

matematikai modszereket is.

A dokumentumelemzeseket minden esetben csak a kutatasi temamhoz kapcsolodoan 

igyekeztem vegrehajtani. Tettem ezt azert, mert nem csak egy osszesito, osszefoglalo vagy 

rendszerezo ertekezes megirasa vezerelt, hanem ok-okozati osszefuggeseket is tartalmazo, a 

temahoz szorosan kapcsolodo mu elkeszitese.

Kiemelt figyelmet forditottam a gyakorlati tapasztalatok osszegyujtesere, elemzesere, 

kovetkeztetesek levonasara es a javaslatok megfogalmazasara.

Konzultaciot folytattam a temaban jartas szakemberekkel, illetve gyakorlati 

tapasztalataimat is hasznositottam es beepitettem az ertekezesbe.
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AZ ELVEZGETT VIZSGALAT TOMOR LEIRASA FEJEZETENKENT

Ertekezesem a bevezetesen es befejezesen kivul ot tartalmi fejezetet tartalmaz. Valamennyi 

fejezet vegen osszegeztem a kutatomunkam eredmenyeit es reszkovetkezteteseket 

fogalmaztam meg.

1. A biometria megjelenese a szabadsag, a biztonsag es a jog szolgalataban.

A dokumentumok kronologiai elemzesenek es ok-okozati osszefuggeseinek vizsgalata 

alapjan megallapithato a szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremteseben 

nelkulozhetetlenne valo megbizhato szemelyazonositasban a biometrikus adatok 

megjelenesenek igenye es szuksegszerusege. A biometrikus adatok alapjan torteno 

azonositas kozossegi szinten is kinyilvanitott akarat, es minden tagallam szamara 

kovetendo ut. A biometrikus adatoknak jelentos szerepe van a szemelyazonossag 

megallapitasaban, amely megfeleloen jarul hozza a schengeni ovezet biztonsaganak 

novelesehez es az adatvedelmi kovetelmenyek maradektalan ervenyesulesehez. 

Igazolhato, hogy a hatarbiztonsag kozvetlen kapcsolatban van a kozbiztonsaggal es 

egyben a biztonsag meghatarozo dimenzioja, amely a biztonsagot kivulrol 

veszelyezteto forrasok elleni hatekony fellepesek reven nevezheto eredmenyesnek.

2. Biometrikus adatok megjelenese az okmanyokban.

A kutatas eredmenyekent kijelentheto, hogy a biometrikus adatok alapjan torteno 

szemelyazonositas vegrehajthatosaga erdekeben rogzitett biometrikus adatok minden 

esetben a kor technikai es technologiai fejlettsegi szintjevel osszhangban 

eredmenyezik az okmanyok biztonsagi elemeinek fejlodeset. A biometrikus adatok 

rogzitese es az ezzel megvalosulo okmanyelemek fejlodese azt eredmenyezi, hogy a 

biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas es a hagyomanyos, okmanyba 

rogzitett biztonsagi elemek alapjan torteno szemelyazonositas nem nelkulozik egymas 

jelenletet, hanem kiegeszitik egymast. Minden ellenorzesi mechanizmusnak megvan a 

kivant biztonsagi szint eleresehez igazodo helye.

3. Szemelyazonositas a rendeszeti munkaban.

A forraskutatasok alapjan megallapithato, hogy a rendeszeti celu szemelyazonositas 

tudomanyosan meg nem letezo fogalom, ezert a szemelyazonositas fogalom 

meghatarozasainak elemzese alapjan es a rendeszeti celu szemelyazonositassal 

szemben tamasztott kovetelmenyek meghatarozasaval elhataroltam a kriminalisztikai
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celu szemelyazonositastol a rendeszeti celu szemelyazonositast es definialtam a 

fogalmat.

Az elvegzett dokumentumelemzesek alapjan bizonyithato, hogy az anatomiai jegyek 

alapjan vegrehajtott szemelyazonositast olyan szubjektiv tenyezok befolyasoljak, mind 

az ellenorzo, mind az ellenorzott szemely reszerol, illetve a kornyezeti hatasok altal, 

amelyek negativ hatast gyakorolnak a szemelyazonositas eredmenyes vegrehajtasara.

A szubjektiv tenyezok negativ hatasainak megszuntetese biztonsagnovelo hatast 

eredmenyez, mig az objektiv tenyezoket kezelni kell, es az ellenorzesi metodikanal 

figyelemmel kell lenni azokra.

4. Biometrikus adatok alkalmazasa a szemelyazonositasban.

A forraselemzesek alapjan megallapithato, hogy a biometrikus adatok rendeszeti celu 

alkalmazasanak kovetelmenyrendszere meg nem kerult definialasra ezert 

meghataroztam annak modszer-, es eszkoz-specifikus szempontrendszeret. A 

biometrikus adatok alapjan torteno azonositasi eljarasok kozul kivalasztottam azt a kilenc 

eljarast, amelyek rendeszeti celu alkalmazasa megfontolando es a modszer-specifikus 

szempontrendszerrel osszefuggesben vizsgaltam es elemeztem azokat.

Az elvegzett elemzesek alapjan bizonyithato az, hogy a Nemzetkozi Polgari Repulesi 

Szervezet (International Civil Aviation Organization, ICAO) ajanlasai es az EU 

kotelezo ervenyu jogi szabalyozasa a biometrikus azonosito jegyek alkalmazasara 

vonatkozoan osszhangban van az elerni kivant biztonsagi szinttel. A vizsgalat 

eredmenyekent uj rendeszeti celu biometrikus szemelyazonositasi eljaraskent 

tekintheto az ujj- es kezerhalozaton alapulo szemelyazonositas, amely valamennyi 

ellenorzesi helyen es ellenorzesi korulmeny kozott alkalmazhatonak bizonyult.

5. A biometrikus adatok gyakorlati alkalmazasa.

A kutatas eredmenyekent igazolhato, hogy a biometrikus adatok szemelyazonositas 

celjabol torteno tarolasanak csak abban az esetben lehet biztonsagnovelo hatasa, 

amennyiben az ellenorzesre jogosult hatosagok kepesek ezen adatokat a gyakorlati 

ellenorzeseik soran is felhasznalni, alkalmazni. Az ellenorzesi mechanizmusok 

elemzese es ertekelese alapjan elkeszitett ellenorzesi folyamatabrak segitsegevel 

bizonyithato, hogy az adatbazisban tarolt ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas 

es az okmanyban tarolt ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas gyakorlati
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vegrehajtasara nincs hatassal a biometrikus adatok tarolasi helye, es az ellenorzest 

vegzo szemelynek nem kell eltero ellenorzesi metodikat alkalmaznia.

Az eszkozbeszerzesek vizsgalata alatamasztja azon feltetelezesemet, hogy a 

biometrikus adatok alapjan vegrehajthato szemelyazonositasok gyakorlati 

megvalosulasa altal elerni kivant biztonsagnovelo hatas jelenleg meg nincs 

osszhangban es aranyban a raforditott anyagi forrasokkal.

OSSZEGZETT KOVETKEZTETESEK

A szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremtesere iranyulo torekvesek elemzese 

soran megallapitottam, hogy annak gyakorlati ervenyesulesehez es kezzelfoghato hatasainak 

„megelesehez” csak kozossegi osszefogas es intezkedesi hajlandosag utjan van realis esely. A 

tenni akaras kikenyszeritheto, viszont igazi hozzaadott erteket az kepvisel, ha a tagallamok 

onkent is felismerik a biztonsagukra, illetve az EU biztonsagara veszelyt jelento kockazatokat 

es intezkedeseket foganatositanak azok megszuntetesere.

Az EU biztonsagara kulso es belso dimenziok egyarant hatast gyakorolnak. Ezen 

dimenziokat veszelyezteti az illegalis migracio, melynek megszuntetese a vilagban 

tapasztalhato politikai, tarsadalmi es gazdasagi hatasok miatt szinte lehetetlen, ezert a 

kezelesere kell a hangsulyt fektetni. Az illegalis migracio nem ismer hatarokat. Osszehangolt 

intezkedeseket igenyel, amelyeket a kiindulo orszagoktol a tranzit orszagokon keresztul, a 

schengeni kulso hatarokon es a schengeni tersegben is folyamatosan vegezni kell

A dokumentumelemzeseim azt bizonyitottak es azt tamasztjak ala, hogy a biztonsag 

megteremtesenek egyik fontos alkotoeleme a ketseget kizaro szemelyazonositas vegrehajtasa, 

ahol a tudomannyal es a technologiai fejlettseggel osszhangban realis alternativakent jelenik 

meg az ember biometrikus adatai alapjan torteno szemelyazonositas. Kijelentheto, hogy a 

biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositasnak a bunugyi munkaban mar 

hagyomanya van, de a rendeszeti celu szemelyazonositasban „egy uj korszak” kezdetet 

jelenti, amely kozvetlen hatast gyakorol az okmanyok kiallitasara, azok ellenorzesi 

metodikajara es kozvetett hatast gyakorol a kozbiztonsagra es a hatarbiztonsagra.

Az EU tagallamainak biztonsagat es a szabad mozgas gyakorlasanak jogat egyreszrol azzal 

igyekszik garantalni, hogy allampolgarait biometrikus adatokat tartalmazo utlevellel es uti 

okmannyal latja el, masreszrol a vizumkotelezett allampolgarok es a tartozkodasi engedelyre 

jogosult szemelyek eseteben is megteremtette a biometrikus adatok alapjan vegrehajthato 

szemelyazonositas lehetoseget. Az ellenorzesi felteteleket a tagallamoknak ehhez kell 

igazitaniuk. A biometrikus adatok segitsegevel kialakul a kozvetlen kapcsolat az okmany
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tulajdonosa/hasznaloja es az okmany kozott, amely kapcsolat megallapitasa sarkalatos resze 

az azonositasi eljarasnak.

A kutatasom soran egyertelmu megallapitast nyert es bizonyithato, hogy a biometrikus 

adatok kotelezo ervenyu alkalmazasa kimozditotta „szunnyado almabol” az egyseges formai 

es tartalmi elemekkel ellatott uti okmanyok gyakorlati kivitelezeset, es mintegy harom evtized 

utan az elgondolast tett kovette. Ezen tett oly merteku volt, hogy az okmanyelemek biztonsagi 

jellemzoire is hatast gyakorolva lehetove teszik azok egyszeru eszkozokkel es modszerekkel 

torteno, megbizhato elsodleges ellenorzeset is.

A szemelyazonositas vegrehajtasa valamennyi rendori intezkedesnek kotelezo mozzanata, 

igy annak tartalmi elemei azonosak, fuggetlenul peldaul attol, hogy mely szolgalati ag 

kepviseloje hajtja azt vegre. Nincs kulonbseg kozlekedesrendeszeti, kozrendvedelmi vagy 

eppen a hatarrendeszeti celu ellenorzes soran vegrehajtott szemelyazonositas kozott. Ezen 

igazolt megallapitasbol kovetkeztetheto es levezetheto az, hogy azonos szemelyazonosito 

keszseggel es felkeszultseggel kell rendelkeznie minden ellenorzest vegzo szemelynek. Az 

allomany kepzesi rendszere jelentos valtozason ment at az elmult evtizedben, es napjainkra 

mar a kor oktatasi szinvonalahoz igazodo segedletek es programok biztositjak a 

szemelyazonositasi keszseg fejleszteset mind az oktatasban mind a munkahelyen. A 

szemelyazonositasi keszseg mindenkinel mas es mas szinten fejlesztheto, ezert a 

szemelyazonositast negativan befolyasolo szubjektiv korulmenyek megszuntetesere kell 

torekedni. Erre megoldast jelenthet a biometrikus adatok alkalmazasa.

A biometrikus adatok nem mindegyike alkalmas a rendeszeti celu szemelyazonositasra, 

mivel nem lehetseges tobbek kozott az eltero ellenorzesi kornyezetben es az azonnali valasz 

biztositasaval torteno alkalmazasa. Minden biometrikus adaton alapulo szemelyazonositasnak 

megvan a biztonsag noveleseben betoltott helye es szerepe. Az elerni kivant biztonsagnovelo 

hatashoz figyelembe kell venni, hogy milyen realis anyagi es humaneroforras igeny indokolt, 

es annak megfeleloen kell az alkalmazando biometrikus azonositot kivalasztani. Az elvegzett 

elemzesek alapjan kijelentheto, hogy jelenleg a rendeszeti celu alkalmazas soran az arckep es 

az ujjnyomat alapu szemelyazonositasi eljaras az, ami osszhangban van az elerni kivant cellal. 

Az ellenorzest vegzo szemelynek azonnali valaszt ad az azonossagrol vagy a 

kulonbozosegrol, es megfelelo megvilagitas eseten eltero ellenorzesi korulmenyek kozott is 

alkalmazhato. Specialis helyeken, mint peldaul a repul otereken, a szemelyazonositas alapja 

lehet az irisz letapogatason alapulo eljaras. Uj, rendeszeti celu biometrikus 

szemelyazonositasi eljaraskent jeloltem meg az ujj- es kezerhalozaton alapulo
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szemelyazonositast, amelyet valamennyi ellenorzesi helyen es ellenorzesi korulmeny kozott 

alkalmazhatonak tartok.

A szemelyazonositas biztonsagosabba tetelehez elengedhetetlen a rendelkezesre allo 

biometrikus adatok azonositasi lehetosegenek megteremtese. A Rendorseg technikai eszkozok 

tekinteteben es az alkalmazando ellenorzesi metodika kialakitasaval felkeszult a 

szemelyazonositas biometrikus adatok alapjan torteno vegrehajtasara, elso utemben a 

biztonsagot leginkabb veszelyezteto schengeni kulso hatarain.

UJ TUDOMANYOS EREDMENYEK

Doktori ertekezesem elkeszitese soran vegzett, a tudomanyos kutatas modszerein alapulo 

dokumentumelemzesekre es azok egymasra gyakorolt hatasainak ok-okozati 

osszefuggeseinek vizsgalatara tekintettel uj tudomanyos eredmenykent kivanom feltuntetni a 

kovetkezoket:

1) Az 1. hipotezis vonatkozasaban bizonyitottam, hogy a szabadsag, a biztonsag es a jog 

tersegenek megteremteset celzo szerzodesek es programok a szemelyazonossag 

ketseget kizaro megallapitasara a biometrikus adatok alkalmazasat tartjak 

elfogadhatonak, amely megfeleloen jarulhat hozza a schengeni ovezet biztonsaganak 

novelesehez, de a biztonsagi novekedes jelenleg meg nincs osszhangban a kituzott 

cellal.

2) A 2. hipotezis vonatkozasaban bizonyitottam, hogy az utlevelek es uti okmanyok 

kotelezo biztonsagi jellemzok es biometrikus adatok alapjan torteno kiallitasa az 

okmany es tulajdonosa/hasznaloja kozotti kozvetlen kapcsolat konstatalasa reven 

hozzajarul a szemelyazonositas ketseget kizaro megallapitasahoz. Bizonyitottam 

tovabba azt, hogy a biometrikus adatok rogzitese onmagaban nem eredmenyez 

biztonsagnovelo hatast.

3) A 3. hipotezis vonatkozasaban tudomanyos elemzes utjan igazoltam, hogy csak az 

anatomiai jegyek alapjan torteno szemelyazonositas nem tekintheto biztonsagosnak, 

szukseg van olyan eljaras alkalmazasara, amely biztositja a szubjektiv tenyezok 

negativ hatasainak megszunteteset es az ellenorzesi metodikaban kepes kezelni az 

objektiv tenyezok negativ hatasait is.

4) A 4. hipotezis vonatkozasaban bizonyitottam, hogy a hagyomanyos anatomiai jegyek 

alapjan torteno azonositast a biometrikus adatok ellenorzese kiegesziti, de teljes 

mertekben nem nelkulozi. Biztonsagnovelo hatast a hagyomanyos eljaras es a 

biometrikus adatok ellenorzesi lehetosegenek kombinacioja adja.
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A szemelyazonossag megallapitasanak igenye fuggetlen az allampolgarsagtol, viszont 

a biztonsagi kockazatok figyelembevetelevel az ellenorzes soran ervenyesulnie kell a 

szelektivitason es differencialtsagon alapulo ellenorzesi metodikanak.

5) Az 5. hipotezis vonatkozasaban bizonyitottam, hogy a biometrikus adatok eltero 

tarolasabol adodoan a szemelyazonositas soran azonos eljarast kell vegrehajtani. 

Megcafoltam azt a kiindulo hipotezisemet, hogy eltero ellenorzesi mechanizmust kell 

alkalmazni.

Bizonyitottam azt is, hogy a biometrikus adatok ellenorzesere forditott anyagi 

befektetes jelenleg meg nincs aranyban a biztonsag novekedesenek szintjevel.

A TUDOMANYOS EREDMENYEK GYAKORLATI H ASZN O SITH AT Q SAGA, 
AJANLASOK

Doktori ertekezesem elkeszitese soran tobb olyan celt fogalmaztam meg, amelyek 

teljesitesevel szeretnek hozzajarulni ahhoz, hogy megallapitasaim hasznosithatoak legyenek 

mind a kepzesi, mind a technikai eszkozok fejlesztesi, mind az ellenorzesi technologiak 

alkalmazasi teruleten.

1) A schengeni terseg biztonsaga es a biometrikus adatok alapjan torteno 

szemelyazonositas vizsgalata soran az ok-okozati osszefuggesek, valamint az 

egymasra gyakorolt hatasok elemzese es bemutatasa megfelelo alapot biztosithat az 

oktatasban, es a mar vegrehajtasban dolgozo kollegak altalanos szakmai ismereteinek 

bovitesehez, valamint a lakossag ismereteinek bovitesere is abbol a megkozelitesbol, 

hogy a szemelyazonositas ketseget kizaro megallapitasa a biztonsagot szolgalja.

2) A kotelezo ervenyu okmanykiallitasok es az ellenorzesi lehetosegek kozotti jelentos 

idobeni elteres bemutatasa reven az ertekezes alapul szolgalhat ahhoz is, hogy milyen 

idointervallumokat celszeru biztositani egy kotelezo ervenyu norma megfogalmazasa 

es bevezetese kozott, ha annak vegrehajtasa technikai es informatikai fejleszteseket is 

feltetelez.

3) A biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas gyakorlati vegrehajtasra 

gyakorolt hatasainak elemzese soran levont kovetkeztetesek alapul szolgalhatnak egy 

olyan cselekvesi, felkeszulesi terv elkeszitesehez, amely figyelembe veszi az 

ellenorzest vegzo szemely felkeszulesehez/felkeszitesehez, az ellenorzott szemely 

magatartasahoz/tevekenysegehez, a szukseges technikai eszkozok es informatikai 

fejlesztesek szempontjabol vegrehajtando feladatokat es idoszuksegleteket.
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4) Az ellenorzesi folyamatabrak hozzajarulhatnak a szukseges technikai es informatikai 

fejlesztesek pontos meghatarozasahoz es a jelenlegi helyzethez viszonyitottan a 

szukseges beavatkozasi szintek es azok mertekenek egyertelmu megismeresehez.

5) A megallapitasok reven teljesen uj alapokra helyezheto a melysegi okmanyellenorzes 

rendszere, amelynek kovetkezteben az eredmenyessege is javulhat, hatekonyabba 

valhat.

JAVASLAT A KUTATAS TOVABBI FOLYTATASARA

Doktori ertekezesemmel osszhangban az alabbi teruletek kutatasat tartom celszerunek, 

indokoltnak es idoszerunek:

1) A szemelyazonosito es jogosultsagot igazolo okmanyok tartalmi elemeinek 

fejleszteset, az egyseges okmanykiallitast, es a biometrikus adatok alkalmazasat celzo 

intezkedesek kronologia osszekapcsolodasanak reszletes vizsgalatat. Az elemzes 

megfelelo lehetoseget biztosit arra, hogy az adott evtizedekben jellemzo technikai es 

technologiai fejlettseggel parhuzamba allitva olyan prognozis alapjaul szolgaljon, 

amely azt mutatja meg, hogy rovid, kozep es hosszu tavon milyen okmanykiallitassal 

kell majd szamolni, amely biztositja az ellenorzesere torteno felkeszules lehetoseget 

is.

2) Az okmanyok biztonsagi elemeiben bekovetkezett valtozasok milyen hatassal vannak 

a felfedett kozokirat-hamisitasok elkovetesi modszereire, hamisitasi tipusaira. Az uj 

biztonsagi elemek milyen hamisitasi tipus elkovetesere gyakorolnak hatast. Mi az, 

amit csokkentenek, es mi az, amit erositenek. Milyen biztonsagi szintnel lehet azt 

mondani, hogy a raforditott anyagi forras mar nincs osszhangban a varhato 

biztonsagnovelo hatassal.

3) A biometrikus adatok alkalmazasanak az adatvedelemre es a szemelyisegi jogok 

ervenyesulesere gyakorolt hatasanak vizsgalata. Az aranyossag elvere tekintettel 

mikor es milyen mertekben hasznalhatoak fel a biometrikus adatok a 

szemelyazonositas megallapitasaban. Jogok gyakorlasat lehet-e biometrikus adatokon 

alapulo szemelyazonositashoz kotni „onkentesseg” vallalasaval?

4) A biometrikus azonosito jegyek rendeszeti celu alkalmazasanak eszkoz-specifikus 

szempontrendszerenek vizsgalata es annak eredmenyeivel osszefuggesben az 

ellenorzeshez szukseges technikai es informatikai feltetelek valamint eszkozok es 

halozatok.
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5) A biometrikus adatokon alapulo szemelyazonositas rendeszeti celu alkalmazasanak 

ellenorzestechnologiara gyakorolt hatasanak vizsgalata, ellenorzesi metodikak 

modositasi szuksegletei.
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Tudomanyos es Publikacios tevekenyseg:

Magyarul 10 tudomanyos publikacio, angolul negy es oroszul egy elektronikus jegyzetresz 

(tananyag), valamint egy egyetemi jegyzet (50%-a), egy tansegedlet fejezet es egy e- 

learninges oktatoanyag.

A Belugyminiszterium kozigazgatasi allamtitkara, a Belugyi Tudomanyos Tanacs elnoke, 

2006-ban tudomanyos temakutatasi palyazati felhivasa a belugyi agazatban tevekenykedok 

szamara, Tudomanyos Temakutatas: A biometrikus adatok megjelenese a rendeszeti 

(hatarrendeszeti) munkaban, I. helyezes, 2006-ban (50%-a).

A XXVIII. Orszagos Tudomanyos Diakkori Konferencia 10. Hadtudomanyi szekciojanak 

Hatarrendeszet es hatarvedelem III. tagozataban I. helyezes 2007-ben.

A Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Hatarforgalom-ellenorzesi Munkacsoportjanak 

a szakmai vezetoje 2005-2012 kozott, amely munkacsoportnak feladata az uj ellenorzesi 

technologiak rendszerbe illesztesenek kutatasa es javaslattetel az integralasra.

„A kozep-europai regio kiserleti projektje: a Vizuminformacios Rendszer kulso hatarokon 

es a harmadik orszagokban levo konzulatusokon torteno alkalmazasa -  CEUVIS projekt”- 

ben, ahol Magyarorszag Rendorsege volt a vezeto - partnerei a Lengyel Koztarsasag 

Hatarorsege es a Szloven Koztarsasag Rendorsege -, mint projektmenedzsment tag vettem 

reszt 2011-2012-ben. A projekt gyakorlati vegrehajtasanak felugyeleteert es a projekt 

gyakorlati vegrehajtasaval kapcsolatos dontesek meghozatalaert voltam felelos.

Szamos eloadas megtartasa es szakmai anyag keszitese hazai es kulfoldi szakmai 

delegaciok reszere a hatarrendeszeti, az okmanyismereti, az okmanyvizsgalati, a 

hatarforgalom-ellenorzes technikai kovetelmenyei es ellenorzes metodikai temaban.

Jelentosebb nemzetkozi proiektekben valo reszvetel:

- Torokorszag, Ankara 2007. szeptember 16.-22.,

Twinning az europai unio jogharmonizacio folyamata a hatarellenorzesi 

tevekenyseget erintoen es a kozokirat-hamisitasok elleni fellepes es 

dokumentacios tevekenyseg temajaban.

- Ukrajna, Khmelnyickij Hataror Akademian 2008.05.12.-2008.05.24.

ICMPD AENEAS UKRAINE “Az okmanyhamisitasok elleni kuzdelem es 

az okmanybiztonsag novelese” temaju Europai Unios projekt kereteben 

szakerto mentorok felkeszitese.
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- Ukrajna, Szolyva 2009.01.26.-2009.02.06.
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az okmanybiztonsag novelese” temaju Europai Unios projekt kereteben 

szakerto mentorok oktatoi tevekenysegenek felugyelete.

Budapest, 2013. augusztus ” ”.
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